
 

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 

 

 
 

                                                                                                 Αθήνα, 10 Νοεμβρίου  2020  
 
Αριθ.Πρωτ.1925 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, κ. Ιωάννη Συκιώτη   
 
Κοινοποίηση: 
Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, 
 κ. Νικόλαο Ντίτορα  
 
Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού 
προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα και αποστραγγιστικού δικτύου για τα 
γήπεδα ποδοσφαίρου Καμένων Βούρλων και Καινούριου», προϋπολογισμού 
443.746,40 ευρώ   
 
 
Κύριε  Δήμαρχε, 
 
        Διενεργείτε  διαγωνισμό για  την προμήθεια φυσικού προκαλλιεργημένου 
χλοοτάπητα και αποστραγγιστικού δικτύου για δύο γήπεδα ποδοσφαίρου  
στο  Δήμο σας,  στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα,  που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εμπορικό 
Επιμελητήριο και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), στις κατηγορίες  
πρασίνου και υδραυλικών έργων, ως οι μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή 
του.  

Επιπλέον, ενώ η σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω 
διαγωνισμός είναι σύμβαση έργου, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης αυτό 
προκηρύσσεται ως προμήθεια, παρά το γεγονός ότι  στον προϋπολογισμό μελέτης 
περιλαμβάνεται  και εκτέλεση εργασιών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα της 
προμήθειας. 

Όπως γνωρίζετε  στην παρ. 8 αρθρ. 2 Ν. 4412/2016 ρητά αναφέρεται ότι «μία 
σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει,  παρεμπιπτόντως, εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης», ενώ, στην προκειμένη περίπτωση, αφενός οι 
εργασίες αποτελούν μεγάλο μέρος του έργου  και αφετέρου  πρέπει απαραιτήτως να 
εξασφαλιστούν  συνθήκες ασφαλείας, αφού οι χώροι αυτοί φιλοξενούν καθημερινά 
άτομα που αθλούνται και διαγωνίζονται, τις οποίες μόνο οι πιστοποιημένες 
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Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών μπορούν να εξασφαλίσουν και όχι ο οιοσδήποτε 
τρίτος, που τυχόν θα αναδειχθεί ανάδοχος. 

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διακήρυξη  περιλαμβάνει 
υπερβολικές απαιτήσεις ως προς την οικονομική επάρκεια και την τεχνική 
ικανότητα, οι οποίες  έχουν ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  αποκλεισμό των καθ΄όλα 
ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που 
διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, περιορίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.   

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και δημοπρατήσετε, καλώντας 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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