ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθµ. Πρωτ.: 33740

Αθήνα, 02 Μαϊου 2019
Π Ρ Ο Σ Τον
∆ήµαρχο Καλλιθέας
κ. ∆ηµήτριο Κάρναβο
Κοιν.: Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την ανάθεση εργασίας µε τίτλο:
«Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη
νησίδα Ε. Βενιζέλου από ∆ηµοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος».
Κύριε ∆ήµαρχε,
Πρόκειται να διενεργήσετε διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
έργου του θέµατος, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ανάθεση εργασίας» και όχι ως «εκτέλεση
έργου».
Όµως:
Στο άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 4412/2016, όπου καταγράφεται ο ορισµός του «έργου»,
εκτός των άλλων αναφέρεται ότι έργο είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτεί ιδίως την
εφαρµογή µελέτης µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες
κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές , συντηρήσεις …ιδίως στις κατηγορίες
οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών…πρασίνου …
Παρά ταύτα, η ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και η αντικατάσταση του
χλοοτάπητα δε χαρακτηρίζεται ως έργο, αλλά ως εργασία, µε αποτέλεσµα να µην
καλούνται προς συµµετοχή στο διαγωνισµό αποκλειστικά ειδικευµένες και πιστοποιηµένες
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
του Υπουργείου Υποδοµών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι µόνες κατάλληλες
για την υλοποίηση του έργου αυτού σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήµης.
Απεναντίας, σύµφωνα µε την εν λόγω διακήρυξη, ακόµα και οι επιχειρήσεις του
ΜΕΕΠ προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει και αυτές να αποδείξουν
την εµπειρία , ως να µην επαρκεί η βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Για τους λόγους αυτούς, ζητούµε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του διαγωνισµού
την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και δηµοπρατήσετε, καλώντας προς συµµετοχή
αποκλειστικά πιστοποιηµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές
γνώσεις και κατάλληλη εµπειρία προς υλοποίηση του υπό δηµοπράτηση έργου.
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