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                                                                                  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018 

Αριθ.Πρωτ. 632 

Προς  

Τον Πρόεδρο της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

 κ. Χρήστο Καραμάνο  

 

Κοινοποίηση: 

- Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ειρήνη Δούρου  

 

Θέμα: Διεξαγωγή   διαγωνισμού   για την  επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Περάματος»  

προϋπολογισμού 518.155,95  ευρώ 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό για την αναβάθμιση και ανάπλαση  

έντεκα υφιστάμενων παιδικών χαρών του  Δήμου Περάματος.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που  όμως δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών και όχι οι πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του 

Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ). 

Η  σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω διαγωνισμός 

είναι αναμφισβήτητα σύμβαση έργου, ενώ, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, 

αυτό προκηρύσσεται ως υπηρεσία.  

Στο άρθρο 2 παρ. 7  Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι ως έργο νοείται το 

αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο 

επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μια οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.  

Η εκτέλεση των  εργασιών αυτών απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης με τη 

χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, 

ανακαινίσεις, επισκευές , συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών…  

 Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης για τις ως άνω παιδικές χαρές 

«προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου επικίνδυνου εξοπλισμού και η 

τοποθέτηση νέου ασφαλούς πιστοποιημένου εξοπλισμού, που να περιλαμβάνει 

δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, καθώς και για Α.Μ.Ε.Α., η συντήρηση 

των εξοπλισμών και περιφράξεων που κρίνονται επισκευάσιμες, η διαμόρφωση των 

χώρων με μέριμνα για τα επικίνδυνα σημεία, κλίσεις κλπ, η εγκατάσταση δαπέδων 

ασφαλείας και η πιστοποίηση των παιδικών χαρών». 
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 Πρέπει όμως να εξασφαλιστούν  πρωτίστως συνθήκες ασφαλείας,  αφού οι 

χώροι αυτοί αποτελούν σημεία αναψυχής και συνάντησης ανήλικων παιδιών. Μόνο 

οι πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών  είναι κατάλληλες 

για την υλοποίησή του έργου αυτού, που απαιτεί τεχνικές γνώσεις και εμπειρία. Η  

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι απολύτως απαραίτητη  για την 

ασφάλεια της κατασκευής και την ολοκλήρωση του αποτελέσματος.  

Για τους λόγους αυτούς, και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της 
Ένωσής μας, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του διαγωνισμού την  
προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε καλώντας προς συμμετοχή 
αποκλειστικά πιστοποιημένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 
 


