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       Π Ρ Ο Σ 
       ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
       ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA 
       (Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α)  
       
      ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ  
       - ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
       - ΑΕΠΠ 
       - Υπουργείο Παιδείας   

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαµόρφωση Νότιου Τµήµατος Περιβάλλοντος Χώρου ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ  
εκτιµώµενης αξίας €140.000,00 (µε ΦΠΑ). 
 

Κύριοι, 
 

Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού επί του 
οποίου σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:  
 
1. Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 11 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία αφορά στα κριτήρια 
της συµφερότερης προσφοράς, σηµειώνουµε ότι στο εν θέµατι έργο δεν 
εξασφαλίζονται τα σχετικά µε την αντικειµενικότητα και διαφάνεια των κριτηρίων 
που περιλαµβάνονται στην σελίδα 36 της κατευθυντήριας οδηγίας αφού για το εν 
θέµατι έργο η κρίση για την βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς είναι 
υποκειµενική και µη µετρήσιµη.  
 
Συγκεκριµένα ο όρος της αντικειµενικότητας δεν εξασφαλίζεται σχεδόν σε κανένα από τα 5 
τιθέµενα κριτήρια όπως φανερώνει και η απλή ανάγνωσή τους:  
 
"Κ1: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εµπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης. Αποδεικνύεται περιγράφοντας την ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση της οµάδας έργου, στην οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, 
όπως: α) το πλήθος των ατόµων, β) της εµπειρίας τους σε έργα Πρασίνου και έργα 
Οδοποιίας (30%).  
Κ2: ∆ιαδικασίες, οδηγίες και ανάλογος σχεδιασµός για τη διαχείριση της ποιότητας, του 
περιβάλλοντος, και της ασφάλειας και υγιεινής. Αποδεικνύεται παρουσιάζοντας 
τεκµηριωµένες διαδικασίες, οδηγίες και σχεδιασµό για τη διασφάλιση της ποιότητας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας & υγιεινής των εργαζοµένων κατά την 
εκτέλεση των δηµοπρατούµενων εργασιών. Τα προσκοµιζόµενα στοιχεία πρέπει να έχουν 
προσαρµοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των δηµοπρατούµενων εργασιών και 
να είναι συµβατά µε σχετικά διεθνή συστήµατα προτύπων (π.χ. ISO ή αντίστοιχα). 
Γενικευµένα εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες µη προσαρµοσµένα στο έργο δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται ως µη αποδεκτά (15%). 
Κ3: Ποιότητα υλικών προσφοράς (30%). 
Κ4:  ο χρόνος παράδοσης, βάσει των στοιχείων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 94 του ν.4412/2016 (15%). 
Κ5: Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές (10%)". 
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Υπενθυµίζουµε ότι σε παλαιότερη έγγραφη παρέµβασή µας προς τον φορέα σας στις 
26.1.2017 (υπ'αριθµ. πρωτ.:30696Α/26.1.2017 επιστολή ΣΑΤΕ) σας είχαµε επισηµάνει ότι 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι:  
 
"2. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης 
κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα 
µε το άρθρο 87 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία 
εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, 
περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης.". 
 
Ο κύκλος ζωής αναλύεται στο άρθρο 87 δηλαδή:  
 
"Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθµό που αρµόζει, ένα µέρος ή το 
σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, 
µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:  
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:  
αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,  
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων / 
πηγών,  
γγ) το κόστος συντήρησης,  
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης,  
β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
εφόσον η οικονοµική αξία τους µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί· στο κόστος 
αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων 
εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.". 
 
Τα ως άνω κριτήρια που θέσατε στο άρθρο 14 της εν θέµατι διακήρυξης περί 
βαθµολόγησης, δεν περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν τον κύκλο ζωής των υλικών και 
των συστηµάτων συνολικά, όπως αυτά ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. 
 
Πέραν των ανωτέρω θεωρούµε εξαιρετικά αυστηρή και αδικαιολόγητα περιοριστική του 
ανταγωνισµού την απαίτησή σας για κατοχή τριών ISO από τους συµµετέχοντες σε ένα 
έργο συνολικής αξίας µόλις €140.000,00.  
 
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να 
προκηρυχθεί εκ νέου απαλείφοντας κάθε υποκειµενικό κριτήριο αξιολόγησης καθώς και 
κάθε αδικαιολόγητα περιοριστικό όρο συµµετοχής ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και 
οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και προ παντός να εξασφαλιστεί ο 
απαιτούµενος ανταγωνισµός επ' ωφελεία των συµφερόντων του Φορέα σας.  
 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 


