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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΕΛΟΤ 1429:2008  - QA-C-1439/16 

Αριθµ. Πρωτ.: 31980     Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018 
     

       Π Ρ Ο Σ 
       ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης  
       Υπόψη  
       1. ∆ηµάρχου  
       2. ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
             

      ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
        

ΘΕΜΑ: Περιορισµός ανταγωνισµού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων που 
εισήχθηκαν στην διακήρυξη του έργου: "Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στον 
∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης" εκτιµώµενης αξίας €2.016.129,03 (πλέον 
ΦΠΑ)". 
 

Κύριοι, 
 

Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού και θεωρούµε 
ότι έχουν περιληφθεί αδικαιολόγητες απαιτήσεις προσκόµισης πιστοποιητικών και 
δηλώσεων συνεργασίας από τον προσωρινό ανάδοχο που ως µόνο αποτέλεσµα θα έχουν 
την µείωση του ανταγωνισµού.  
 
Συγκεκριµένα για την εκπλήρωση των όρων του άρθρου "22.Ε. Πρότυπα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης" απαιτούνται τα ∆ικαιολογητικά που 
περιγράφονται στο άρθρο 23.7, τα οποία ο Σύνδεσµός µας κρίνει ως αδικαιολόγητα  και 
υπερβολικά για να προσκοµίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο µαζί µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
 
Ειδικότερα η πρόβλεψη ότι:  
 
"Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την προσκόµιση των επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών, να υποβάλλει και τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω:  
(α) Σ’ ότι αφορά τις εργασίες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης της στέγης του 
εγκαταλελειµµένου πτηνοτροφείου που βρίσκεται στην περιοχή του έργου και η οποία 
στέγη αποτελείται από φύλλα αµιάντου :  

1. Υπεύθυνη δήλωση (ή Συµβολαιογραφική πράξη) συνεργασίας του Αναδόχου µε µία 
από τις αδειοδοτηµένες εταιρείες που τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές των Νόµων 
για την αποµάκρυνση αµιάντου, µε την οποία εταιρεία ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί για 
τις εργασίες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των φύλλων αµιάντου στο συγκεκριµένο 
έργο.  
2. Άδεια, της αδειοδοτηµένης εταιρείας, για Συλλογή και Μεταφορά επικινδύνων 
αποβλήτων του ΥΠΕKA σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.  
3. Αποδεικτικό εγγραφής της αδειοδοτηµένης εταιρείας, στο Μητρώο Φορέων 
∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 
4. Άδεια τύπου Α, της αδειοδοτηµένης εταιρείας, για εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αµιάντου από το Υπουργείο εργασίας.  
5. Σύµβαση συνεργασίας της αδειοδοτηµένης εταιρείας µε αδειοδοτηµένη 
εγκατάσταση του εσωτερικού για την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων 
αµιάντου πριν την τελική διάθεσή τους, καθώς και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
της εγκατάστασης.  
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6. Σύµβαση συνεργασίας της αδειοδοτηµένης εταιρείας µε τους αποδέκτες των 
αποβλήτων στο εξωτερικό, όπου θα καταλήξουν τα αµιαντούχα υλικά για υγειονοµική 
ταφή και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.  
7. Η αδειοδοτηµένη εταιρεία να είναι σε ισχύ και να υποβάλλει τα πιστοποιητικά ISO 
9001 και ISO 14001 καθώς και το πιστοποιητικό OSHAS 18001 για εργασίες 
διαχείρισης επικινδύνων υλικών ή αποξήλωσης αµιάντου.  
8. Κοινή δήλωση συνεργασίας της αδειοδοτηµένης εταιρείας για το συγκεκριµένο 
έργο, µε διαπιστευµένο εργαστήριο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, που θα 
πραγµατοποιεί τον έλεγχο για την ύπαρξη αµιάντου και θα λαµβάνει τις µετρήσεις 
καθαρότητας των χώρων εργασίας και το οποίο θα εκδώσει τα τελικά πιστοποιητικά 
καθαρότητας. Τη δήλωση θα συνοδεύει βεβαίωση διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005. 

 
(β) Σ’ ότι αφορά την Παιδική χαρά :  

1. Τα πιστοποιητικά του εξοπλισµού παιδικών χαρών, οργάνων και των δαπέδων µε 
απορροφητικότητα κρούσεων, καθώς και τις προκαταρκτικές πληροφορίες, όπως 
αναφέρονται στα άρθρα του Τιµολογίου της µελέτης και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία (ΦΕΚ 2029/25- 7-2014, Εγκ. ΥΠΕΣ 44/2014 και ΦΕΚ 931/18-5-2009 όπως 
τροποποιήθηκε) και τις προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται µε τα ισχύοντα 
πρότυπα.  
2. Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση του να πιστοποιήσει την Παιδική Χαρά από 
τους Αρµόδιους Φορείς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 2029/25-7-2014, 
Εγκ. ΥΠΕΣ 44/2014 και ΦΕΚ 931/18-5-2009 όπως τροποποιήθηκε), πριν την 
παράδοση του έργου προς χρήση.". 

 
θα έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της δυνατότητας ελεύθερης διαπραγµάτευσης και 
εξεύρεσης ανταγωνιστικής λύσης για τον ανάδοχο αφού η προσκόµιση των 
περιγραφόµενων δικαιολογητικών µαζί µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης µειώνει σηµαντικότατα τον χρόνο που θα έχει ο προσωρινός ανάδοχος να 
διαπραγµατευτεί µε τους σχετικούς προµηθευτές ώστε να πετύχει ανταγωνιστικές τιµές.  
 
Αυτός ο όρος θεωρούµε ότι θα αποθαρρύνει την συµµετοχή πολλών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που θα επιθυµούσαν να µετάσχουν στον εν θέµατι διαγωνισµό και οι οποίες 
έχουν όλα τα απαιτούµενα προσόντα.  
 
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ορθώς 
περιλαµβάνονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ενώ δεν είναι δόκιµο οι απαιτήσεις 
της διακήρυξης για εργασίες αξίας 32.000 € (αµίαντος) και 56.000 € (παιδική χαρά) να 
ποδηγετήσουν έναν διαγωνισµό µε συνολικό προϋπολογισµό 2.500.000€. 
 
Σηµειώνουµε τέλος ότι τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 που αφορούν στις 
απαιτήσεις ποιότητας δεν συµβαδίζουν µε το αντίστοιχο σηµείο της διακήρυξης του εν 
θέµατι έργου.  
 
Κατόπιν αυτών ζητάµε την προσαρµογή της διακήρυξης σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
παρατηρήσεις ώστε να επιτευχθεί ικανός ανταγωνισµός κατά το διαγωνιστικό στάδιο του 
έργου.   

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


