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                                                                        Αθήνα,  08 Ιανουαρίου   2021  

Αριθ.Πρωτ. 85 

Προς  

Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο  

 

Κοινοποίηση: 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ.Πολύκαρπο Πολυχρονάκη  

 

Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτών διαγωνισμών για τον  καθαρισμό ρεμάτων  

διαφόρων Δημοτικών Ενοτήτων για χρονικό διάστημα τριών ετών 

 

Κύριε  Περιφερειάρχη, 

       Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσων  έχει προκηρύξει επτά  
διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μελών της Ένωσής μας, για 
τον  καθαρισμό ρεμάτων διαφόρων δημοτικών ενοτήτων  της περιοχής, οι 
οποίοι έχουν χαρακτηριστεί  ως «παροχή υπηρεσιών» και όχι ως «εκτέλεση 
έργου».  

Καλείται προς συμμετοχή οιοδήποτε  πρόσωπο που  διαθέτει την 
απαιτούμενη στη διακήρυξη εμπειρία, εξοπλισμό και χρηματοοικονομική 
επάρκεια  και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου 
Υποδομών, ως οι μόνες κατάλληλες για την υλοποίηση των  έργων  αυτών  
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Οι αντιρρήσεις μας αφορούν στο χαρακτηρισμό της σύμβασης ως  
υπηρεσίας, θέμα που επιδρά  στη νομιμότητα της διαδικασίας  και ενδιαφέρει 
την ίδια την αναθέτουσα αλλά και οιονδήποτε  μετέχοντα,  αποτελεί  δε 
αντικειμενικό ζήτημα σχετιζόμενο με τη νομική υπαγωγή  του  φυσικού 
αντικειμένου των συμβάσεων. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφερόμαστε στην παρ. 1.3 των 
διακηρύξεων όπου το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων χαρακτηρίζεται 
από την ίδια την Υπηρεσία  ως «εκτέλεση έργου».  

Παρά ταύτα, οι καθόλα ικανές Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ  
που δραστηριοποιούνται στα Δωδεκάνησα προκειμένου να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό θα πρέπει και αυτές να αποδείξουν την απαιτούμενη εμπειρία  και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία, για τα μεγέθη των τοπικών 
Επιχειρήσεων, θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική.  

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια των  
διαγωνισμών  την προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε,  
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καλώντας προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη  
εμπειρία προς υλοποίηση των  υπό δημοπράτηση  έργων. 

 
                                                         Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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