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                                                                                                 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου  2020  

 

Αριθ.Πρωτ.2275 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριο Λουκά   

 

Κοινοποίηση: 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  κ. Σπυρίδωνα  Κοκκινάκη 

 

Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών-

συντήρησης αποκατάστασης φοινικοδάσους Λαυρίου» 
 

 

Κύριε  Δήμαρχε, 

 

        Διενεργείτε  διαγωνισμό για  την συντήρηση και αποκατάσταση του 

φοινικοδάσους του Δήμου σας,  στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα,  που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το  προκηρυσσόμενο αντικείμενο και όχι οι πιστοποιημένες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του 

Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), 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, αυτό προκηρύσσεται ως προμήθεια, παρά το 

γεγονός ότι  στον προϋπολογισμό μελέτης περιλαμβάνεται  και εκτέλεση εργασιών, οι 

οποίες απαιτούν επιστημονικές γνώσεις, που αφορούν σε οικοδομοτεχνικές, 

ηλεκτρομηχανολογικές  καθώς και εργασίες πρασίνου για την αστική αναζωογόνηση 

του χώρου.  

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, στο άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 4412/2016  αναφέρεται 

ότι ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 

μηχανικού ….. και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές , 

συντηρήσεις… 

Στην προκειμένη περίπτωση, αφενός οι εργασίες αποτελούν σημαντικό  μέρος 

του έργου  και αφετέρου  πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλιστούν  συνθήκες 

ασφαλείας, αφού οι χώροι αυτοί φιλοξενούν καθημερινά πλήθος πολιτών, άτομα που 

αθλούνται καθώς και  ανήλικα παιδιά, τις οποίες μόνο οι πιστοποιημένες 
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Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ μπορούν να εξασφαλίσουν και όχι ο 

οιοσδήποτε τρίτος, που τυχόν θα αναδειχθεί Ανάδοχος. 

Τέλος, οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε, γιατί  η διακήρυξη  περιλαμβάνει 

υπερβολικές απαιτήσεις και καταχρηστικούς όρους  ως προς την οικονομική επάρκεια,  

την τεχνική ικανότητα  και ως προς τα απαιτούμενα ISO. 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ήταν ανέκαθεν υπέρ της απαίτησης προσκόμισης στους 

διαγωνισμούς πιστοποιητικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων με 

συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα (ISO). Πάγια θέση της Ένωσης αποτελεί η 

υποχρέωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να είναι πιστοποιημένες. Όμως στην 

προκειμένη περίπτωση διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει κατάχρηση  από πλευράς σας και 

οι σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης δίνουν την εντύπωση άκρως φωτογραφικής 

διαδικασίας, γεγονός που δεν επιθυμεί η  Αναθέτουσα Αρχή.  

Επιπλέον οι απαιτήσεις αυτές   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, απαλείφοντας τους επιπλέον όρους και   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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