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Αθήνα, 3 Ιουνίου  2020 

Αριθ.Πρωτ.1085 
 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Κρωπίας, κ.  Δημήτριο Κιούση  
 
Κοινοποίηση:  
 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  με τίτλο 
«Συντήρηση πρασίνου-Εργασία καθαρισμού εδάφους και συλλογή διαχείρισης -
απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους  πυροπροστασίας- κλάδεμα 
υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία» 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
           Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε τη  διαμαρτυρία μας για   
τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού  του θέματος και συγκεκριμένα: 

• Για το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως «προμήθεια» και όχι ως  

«δημόσιο έργο» 

• Για τους δικαιούμενους συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό 

• Για τις υπερβολικές απαιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν.  

         Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι  εργασίες που θα υλοποιηθούν μετά την 

υπογραφή της σύμβασης αποτελούν επακριβώς το αντικείμενο εργασιών των 

πιστοποιημένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών  στην εξειδικευμένη 

κατηγορία έργων πρασίνου και παρά ταύτα καλούνται προς συμμετοχή οικονομικοί 

φορείς που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

        Επιπλέον στη διακήρυξη περιλαμβάνονται υπερβολικές   απαιτήσεις που 

αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκεκριμένα στα οικονομικά και 

χρηματοοικονομικά κριτήρια, στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στερώντας 

αδικαιολόγητα το  δικαίωμα συμμετοχής των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ .   

      Τέλος, εκτός των άλλων προτύπων  διασφάλισης ποιότητας  ζητείται  οι 

οικονομικοί φορείς να τηρούν σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας  σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, που δεν σχετίζεται με το σύνολο των προς 

ανάθεση εργασιών. 

Όμως, σύμφωνα δε  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες 

ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες 
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προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι 

απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».  

  Δεδομένου ότι όλα τα ανωτέρω οδηγούν σε «οσμή φωτογραφικών 

διατάξεων», παρακαλούμε για τη ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη 

ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον καταχρηστικών όρων και  τη διεξαγωγή  

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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