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                                                                                                  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου  2019  

 

Αριθ.Πρωτ. 1615 

Προς  

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών  

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας,  

 κ. Βασίλειο Μιχελάκη  

-Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Μωυσή Ελισάφ  

 

 

Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού  διαγωνισμού   για την προμήθεια και εγκατάσταση 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 

Δήμου Ιωαννιτών  

 

Κύριοι, 

 

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό για  την προμήθεια και εγκατάσταση 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 

Δήμου Ιωαννιτών, στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα,  που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο και όχι οι 

πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή 

του.  

Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλιστούν  συνθήκες 

ασφαλείας, αφού οι χώροι αυτοί φιλοξενούν καθημερινά πλήθος  ανήλικων  παιδιών 

και βρεφών, τις οποίες μόνο οι πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου 

Υποδομών μπορούν να εξασφαλίσουν και όχι ο οιοσδήποτε τρίτος, δεδομένου ότι η 

σύμβαση που θα υπογραφεί εμπεριέχει και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και όχι 

μόνο προμήθεια εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός μελέτης της ομάδας Α 

(Προμήθεια) ανέρχεται στο ποσό των 100.214,19 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός μελέτης 

της ομάδας Β (Εργασίες) ανέρχεται στο ποσό των 76.398,71 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του 

διαγωνισμού την  προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε, καλώντας 
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προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, 

που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη  εμπειρία προς υλοποίηση του υπό 

δημοπράτηση  έργου. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας  

 ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ  
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