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                                                                                                     Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020 
 
Αριθ.Πρωτ. 459 
Προς  
Το Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη  
 
 
Κοινοποίηση:  
-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων  
 
Θέμα: Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, πεζοδρομίων, κλιμάκων και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην 1η, 2η, 3η, 4η,5η,6η και 7η Δ.Κ. του Δήμου 
Αθηναίων για 36 μήνες». 
 
Κύριε  Δήμαρχε, 

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό για  την ανάδειξη Αναδόχου 

υλοποίησης του έργου του θέματος στον οποίο, κατά παράβαση των διατάξεων της  

παρ. 7 άρθρ. 2 Ν. 4412/2016 (ορισμός έργου),  δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι 

οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο 

αντικείμενο  και όχι οι πιστοποιημένες από την Πολιτεία  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι 

μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή του. 

Επιπλέον οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, 

εκτιμώμενης αξίας 30.057.553,38 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, απευθύνεται 

εν τέλει σε πολύ μικρό αριθμό υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα,  λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων, κυρίως στα χρηματοοικονομικά κριτήρια, με συνέπεια να  παραβιάζεται  

η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού,  που διέπει τους  δημόσιους  διαγωνισμούς  και   

οι κοινοτικές κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα η σκέψη 78 του προοιμίου της 

ενσωματωμένης πλέον Οδηγίας 2014/24/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, που ωθεί 

ρητά τις αναθέτουσες αρχές να εξασφαλίζουν την πρόσβαση  και να  ευνοούν την 

ισότιμη συμμετοχή  σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό Επιχειρήσεων. 

Ανάλογες διαδικασίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια και οι υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία κ.α.), ακολουθώντας τις κοινοτικές 

κατευθύνσεις, γεγονός που η Ένωσή μας γνωρίζει πολύ καλά  από τη συμμετοχή της 

στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αντίστοιχες Επιτροπές της Ομοσπονδίας της 

Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, (F.I.E.C.), ως η μοναδική Ελληνική 

Εργοληπτική Οργάνωση μέλος αυτής και ως κοινωνικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/


 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

            Άλλωστε η φύση του διαγωνισμού αυτού επιτρέπει την ομαδοποίηση σε 

μικρότερες «παρτίδες»  και συγκεκριμένα  σε 7 τμήματα, αφού οι ζητούμενες υπηρεσίες  

αφορούν σε 7 Δημοτικές Κοινότητες, σύμφωνα με τα άρθρ. Α1 έως και Α7 στους 

πίνακες του Παραρτήματος Α της διακήρυξης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε να προβείτε σε τμηματική δημοπράτηση του 

αντικειμένου του θέματος, προς όφελος του ανταγωνισμού και του δημοσίου 

συμφέροντος, καλώντας προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ  
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