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Αθήνα,  9 Οκτωβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.1431  
Προς  
Τον Δήμαρχο Αργυρούπολης-Ελληνικού, κ. Ιωάννη Κωνσταντάτο   
 
Κοινοποίηση: 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με 
τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», προϋπολογισμού 74.393,80 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Κύριε  Δήμαρχε, 

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

Στην παρ. Γ΄ με τίτλο «Ειδικοί όροι και συστήματα διασφάλισης ποιότητας» 
του  άρθρου 5.2.  απαιτείται οι υποψήφιοι να διαθέτουν πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης,  μεταξύ αυτών  και  πιστοποιητικό SA 8000:2008 για την εφαρμογή 
συστήματος Διαχείρισης της Κοινωνικής Ευθύνης ή άλλο αντίστοιχο.    

Το πιστοποιητικό αυτό  αφορά στις επιδόσεις των επιχειρήσεων σχετικά με 
παιδική, βεβιασμένη εργασία, ελευθερία συνδικαλισμού, διακρίσεις κατά την 
εργασία και γενικότερα συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

Όμως οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές, δεδομένου ότι  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». 

 Άλλωστε, η συμμόρφωση των υποψηφίων με την εργατική νομοθεσία 
ελέγχεται από τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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 
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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