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Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 
Αριθ. Πρωτ. 1631 
 
 
Προς  
Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  
του Δήμου Ζωγράφου  
 
Κοινοποίηση: 
-    Τπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
      κ. Νικόλαο Βούτση 
-     Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής 
      κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 
- Περιφερειάρχη Αττικής 
      κα  Ρένα Δούρου  
- Δήμαρχο Ζωγράφου  
      κα Σίνα Καφατσάκη 
 
 
Θέμα : Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την  

επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  με τίτλο «Διαχείριση 
υδάτινων πόρων και προστασία για την ανάδειξη χώρων πρασίνου  
και αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου» προϋπολογισμού 1.229.997,61  
ευρώ με ΦΠΑ. 

 
Κύριοι, 
  
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία 
μας, γιατί στην διακήρυξη για το διαγωνισμό του θέματος περιλαμβάνονται  
υπερβολικές απαιτήσεις, που παρανόμως  περιορίζουν υπέρμετρα τη δυνατότητα 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων, παρότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 
υγκεκριμένα, ενώ  στο άρθρο 18 της διακήρυξης, με τίτλο «Δικαιούμενοι  
συμμετοχής στο διαγωνισμό» αναφέρεται ότι καλούνται προς συμμετοχή, εκτός των 
άλλων, εγχώριες επιχειρήσεις που οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες  στο ΜΕΕΠ στην 
κατηγορία πρασίνου, εν συνεχεία προστίθενται σωρεία επιπλέον απαιτήσεων, πολλές 
από τις οποίες εύκολα  χαρακτηρίζονται ως «φωτογραφικές». Κατ΄αρχήν ζητείται το 
πτυχίο πρασίνου να είναι στελεχωμένο με διπλωματούχο γεωπόνο με χρόνο 
αποκτήσεως του πτυχίου  τουλάχιστον 15 έτη. ύμφωνα με το Νόμο το πτυχίου 
πρασίνου δύναται να είναι στελεχωμένο ή με γεωπόνο ή με δασολόγο ή με άλλα 
πτυχία, τα οποία αποκλείονται για άγνωστο λόγο και κατά παράβαση της 
νομοθεσίας από το διαγωνισμό. 
Όμως από το λόγο ύπαρξης του ΜΕΕΠ (αρθρ. 92- 104 Ν.3669/08, όπως ισχύει 
σήμερα )  προκύπτει ότι η εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης σε τάξη και κατηγορία 
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του ΜΕΕΠ δημιουργεί  τεκμήριο ικανότητας για τη συμμετοχή στους αντίστοιχους 
διαγωνισμούς. Και ναι μεν προκειμένου για  διαγωνισμούς με ιδιαίτερο χαρακτήρα, 
δηλαδή με μη σύνηθες είδος και πολυπλοκότητα είναι, κατά νόμο, δυνατόν να 
προστίθενται, υπό προϋποθέσεις και  κατ΄ εξαίρεση επιπλέον ιδιαίτεροι  όροι  
προσαρμοσμένοι στην ιδιαιτερότητα του δημοπρατούμενου έργου, όμως στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση η προσθήκη επιπλέον δεσμευτικών όρων δεν 
δικαιολογείται  εκ της  φύσεως του υπό δημοπράτηση έργου απεναντίας 
υποκρύπτεται κίνδυνος  προσδιορισμού συγκεκριμένων επιχειρήσεων οι οποίες, 
μόνο αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού δύνανται να αναλάβουν το επίμαχο 
αντικείμενο. 
Έτσι, όλως καταχρηστικώς και  καθ΄ υπερβολή  απαιτείται  κάθε διαγωνιζόμενη 
επιχείρηση να έχει πιστοποιηθεί  ότι συμμορφώνεται με: 
- υγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο  
- υγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση  για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο 
- υγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν στη διαχείριση και ασφάλεια στην 

εργασία, 
κατά τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001  αντιστοίχως).  
Ακόμα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν  κατά 
την υλοποίηση των εργασιών, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού , να 
καταθέσει: 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οργάνων παιδικής χαράς και εκγύμνασης με 

τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών προτύπων κατά ΕΝ 1176:2008 και κατά ISO 9001 και 
14001 

- Πιστοποιητικό για τα είδη αστικού εξοπλισμού κατά  ISO 9001 και 14001 
- Πιστοποιητικό για τα δάπεδα ασφαλείας κατά  ISO 9001 και 14001 και  
- Πιστοποιητικό προϊόντος κατά ΕΝ 1177:2008 καθώς και  
- Πιστοποιητικό για τα είδη  του αρδευτικού δικτύου κατά  ISO 9001 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την παραγωγή και εμπορία φυτικού 

υλικού του φυτωρίου παραγωγής των φυτών. 
Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτει κάθε διαγωνιζόμενος: 
- Άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
- Άδεια εισόδου στα ΦΤΣΑ 
- Άδεια  μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών  
- Άδεια προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων μάλιστα  εντός των ορίων της Περιφερείας Αττικής 
- Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας 

ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη 
μεταλλικών μη επικίνδυνων  αποβλήτων, μάλιστα  εντός των ορίων της 
Περιφερείας Αττικής 

Ακόμα το εκ τριάντα έξι σελίδων τεύχος τεχνικών προδιαγραφών βρίθει 
φωτογραφικών απαιτήσεων, αφού πολλά από  τα προσφερόμενα υλικά  αποτελούν 
αντικείμενο εμπορίας  ενός και μόνο κατασκευαστή  στη χώρα μας ή και σε άλλες 
περιπτώσεις αποκλείονται παντελώς οι έλληνες επιχειρηματίες και οι διαγωνιζόμενοι  
υποχρεούνται να απευθυνθούν σε συγκεκριμένους οίκους του εξωτερικού για να 
προμηθευτούν απολύτως συγκεκριμένα υλικά. 
Μάλιστα για κάθε ζητούμενο υλικό απαιτείται να προσκομιστεί και δείγμα με τις 
ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. 
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 ε κάθε περίπτωση εύλογα  ερωτηματικά δημιουργεί  το γεγονός ότι οι 
προδιαγραφές και τα δείγματα δεν ζητούνται για όλα τα υλικά, αλλά για 
συγκεκριμένα μόνο , με άγνωστα κριτήρια επιλογής. 
Επιπροσθέτως ζητείται κατά παράβαση της νομοθεσίας (αρ. 20 παρ. 8 Ν. 3669/08) 
βεβαίωση  πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου μέχρι του ύψους που 
ισοδυναμεί με το 25%  της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου 
έργου, ενώ η απαίτηση αυτή επιτρέπεται μόνο όταν δημοπρατείται έργο 
προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 7.500.000 ευρώ και μάλιστα στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται  βεβαίωση  πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου μέχρι του ύψους 
που ισοδυναμεί με το 10%  της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου 
έργου! 
Παραβιάζεται καταφανέστατα η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με 
την οποία οι όροι που τίθενται για το διαγωνισμό δεν μπορούν να περιορίζουν 
υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων και εχόντων τα προσόντα 
ανάληψης του  έργου σε μία περίοδο μάλιστα έντονης οικονομικής κρίσης και πενίας  
αντικειμένου εργασίας. 
«Υωτογραφικοί όροι»  ανέκαθεν απαγορεύονται, ως προκύπτει  και από την 
εγκύκλιο 39/23.11.99 του Τπουργείου Εσωτερικών, διότι αποκλείουν από τη 
δημοπρασία μεγάλο αριθμό υποψηφίων, στρεβλώνοντας  τον ανταγωνισμό και 
υποδεικνύοντας συγκεκριμένους αναδόχους.  
Άλλωστε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, το αντικείμενο του οποίου είναι σύνηθες 
και δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες,  έχουν προφανώς  εγκριθεί σαφείς μελέτες, οι 
οποίες προδιαγράφουν επακριβώς και δεσμευτικώς  και τις εργασίες που πρέπει να 
εκτελέσει ο  ανάδοχος και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. 
ε κάθε περίπτωση και για τη διασφάλιση της Τπηρεσίας σε όποιες αυξημένες 
απαιτήσεις της  θα ήταν δυνατόν όλοι οι  εύλογοι πρόσθετοι όροι  να ζητούνται μόνο 
από τον ανάδοχο της σύμβασης και όχι από όλους τους συμμετέχοντες στο στάδιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας.   
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 
που, εκτός των άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών  συμφερόντων  των 
μελών  της, εργοληπτών δημοσίων έργων. ζητούμε άμεσα τη ματαίωση του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού  και την εναρμόνιση  των τευχών δημοπράτησης  με την 
ισχύουσα νομοθεσία.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
 
 
 
 


