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Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ. 1430 
Προς  
Την Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, κα Μαρία Ανδρούτσου   
 
Κοινοποίηση: 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
 
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινόχρηστων, οικοπέδων κλπ.», 
προϋπολογισμού 19.995 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
Κυρία  Δήμαρχε, 
 

Μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται  
στη διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου 
του θέματος και συγκεκριμένα: 

Στην παρ. γ΄ με τίτλο «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» του  άρθρου 5 
απαιτείται , εκτός των άλλων, και   αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ και επιπλέον στην παρ. δ΄ με τίτλο «Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» του ιδίου άρθρου 
απαιτείται οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι να διαθέτουν  Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών  ISO 27001:2013. 

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 
Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής 
σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις 
εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες 
καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό 
ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης».  
Έτσι, σχετικά με την απαίτηση για προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

αστικής ευθύνης φρονούμε ότι θα έπρεπε να αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και όχι όλων των διαγωνιζομένων και επιπλέον 
σχετικά με την απαίτηση διάθεσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών  ISO 27001:2013 φρονούμε ότι δεν σχετίζεται με τη φύση και το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις μειώνουν τον ανταγωνισμό και για το λόγο 
αυτό ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία, 
την απαλοιφή των συγκεκριμένων όρων και  τη διεξαγωγή του με τρόπο που θα 
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διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αρχή του ελεύθερου συναγωνισμού και χωρίς να  
περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων  επιχειρήσεων.   

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ    
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