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       Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.284 

Προς 

Το Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Ιωάννη Κασσαβό  

 

Κοινοποίηση: 

-υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ.  πυρίδωνα Κοκκινάκη 

-Διεύθυνση  Σεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών  

 

Θέμα: Διαγωνισμοί  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των έργων  με τίτλο 

«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ» και 

«ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ ΣΟ 

ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ» 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Δημοσιεύτηκαν δύο διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής των έργων  του θέματος, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την   

29/01/2018 και την 05/02/2018,   προϋπολογισμού  509.677,42 ευρώ και 161.290,32  

€, μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, αντιστοίχως. 

Σο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή και έχει χρησιμοποιηθεί ο ενιαίος τύπος διακήρυξης και 

για τους δύο διαγωνισμούς. 

Παρά ταύτα στο άρθρο 24 της διακήρυξης με τίτλο «Περιεχόμενο Υακέλου 

Προσφοράς» έχουν προστεθεί επιπλέον απαιτήσεις και  ζητείται να περιέχεται  και 

φάκελος «Σεχνικής Προσφοράς», όπου επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να προσκομίσουν  σωρεία υπευθύνων δηλώσεων, συγκεκριμένα δείγματα 

των προσφερομένων ειδών,  prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους κ.α. ε κάθε ένα δε  από τα 

προσφερόμενα έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου 

να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και πλήθος άλλων  πληροφοριών. 

Όμως οι τεχνικές προδιαγραφές που έχετε ορίσει είναι τόσο ιδιαίτερες και 

σύνθετες, που δεν παραπέμπουν στις συνήθεις κατασκευές οργάνων παιδικής χαράς, 

δημιουργούν  δε  υποψίες για φωτογραφικές διατάξεις, γεγονός που προφανώς   δεν 

επιθυμεί η αναθέτουσα αρχή. Οι εργολήπτες δυσκολεύονται να βρουν προμηθευτή 

και στην περίπτωση που ζητήσουν να κατασκευαστούν κατά παραγγελία τα όργανα, 

δεν είναι δυνατό να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του προσφερόμενου 

αντικειμένου και ο τύπος του. Όμως, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, η 

προσφορά  θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι 

καταγγέλλουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει προσφάτως 

πιστοποιημένες παιδικές χαρές σε άλλους Δήμους της Αττικής.  
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Επιπλέον  οφείλουμε  να  επισημάνουμε ότι η εισαγωγή πρόσθετων όρων, 

πέραν των προβλεπόμενων στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, χρήζει της έγκρισης 

του Τπουργού Τποδομών. Αυτό άλλωστε κρίθηκε και με την πρόσφατη   

αριθμ  529/2017 πράξη του Ελεγκτικού υνεδρίου, η οποία και απαγόρευσε την 

συμβασιοποίηση  συγκεκριμένου  έργου, λόγω της  χρήσης επιπλέον  όρου που 

αφορούσε την χρηματοοικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων, και η οποία δεν 

είχε την έγκριση του Τπουργού.   

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση των διαγωνισμών την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον όρων και  τη 

διεξαγωγή τους με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αρχή του 

ελεύθερου συναγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι όροι  που τίθενται στο 

διαγωνισμό δεν πρέπει να περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΦΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ                                                ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 

 


