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                                                                                                 Αθήνα, 15  Ιουνίου  2022  

 

Αριθ.Πρωτ.805 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Ρεθύμνης, κ. Γεώργιο Μαρινάκη    

 

Κοινοποίηση: 

Συντονίστρια   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  κα Κοζυράκη Μαρία   

 

Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ταρτάν για το 

Δ.Α.Κ. Γάλλου» 
 

 

Κυρία  Δήμαρχε, 

 

        Διενεργείτε  διαγωνισμό για  την Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. 

Γάλλου,    στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

φυσικά ή νομικά  πρόσωπα,  που ασκούν 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  στην  μελέτη  περιλαμβάνεται  και εκτέλεση εργασιών, οι 

οποίες απαιτούν επιστημονικές γνώσεις  και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 

οι παρακάτω εργασίες: 

Α. Αποξήλωση του υπάρχοντος ελαστικού τάπητα με την υπάρχουσα 

ασφαλτική υπόβαση.  

Β. Επιδιόρθωση & συμπλήρωση της στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας   

Γ. Προεπάλειψη της επιφάνειας 3Α με ασφαλτικό διάλυμα  

Δ. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού ελαστικού τάπητα 

Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου περιμετρικού αρδευτικού δικτύου 

και  τροφοδοσίας εκτοξευτήρων νερού   

Στ. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων εκτοξευτήρων νερού. 
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Όπως γνωρίζετε  στην παρ. 8 αρθρ. 2 Ν. 4412/2016 ρητά αναφέρεται 

ότι ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» 

νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 

χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς 

δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να 

περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.  

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 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ μπορούν να 

εξασφαλίσουν και όχι ο οιοσδήποτε τρίτος, που τυχόν θα αναδειχθεί 

Ανάδοχος. 

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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