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Τεχνικές Εταιρείες: Καταγγέλλουν «φωτογραφικό» διαγωνισµό 37 εκατ. ευρώ στο 
∆ήµο Αθηναίων (έγγραφα) 

6 Φεβρουαρίου 2020  
 

Για φωτογραφικούς και απαράδεκτους όρους του διαγωνισµού ύψους 37 εκατ. ευρώ (30 εκατ. 
χωρίς ΦΠΑ) για την ιδιωτικοποίηση του πράσινου της Αθήνας για 36 µήνες (σ.σ. σχεδόν 1 εκατ. 
µηνιαίως), κάνει λόγο σε ΕΠΙΣΤΟΛΗ του στον δήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη την 
οποία κοινοποιεί και στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Κώστα Καραµανλή, ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). Όπως τονίζει στην επιστολή του ο 
Σύνδεσµος, την οποία συνοδεύει µε αναλυτική αναφορά στους συγκεκριµένους όρους 
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ1), «οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις συµµετοχής (µε ποινή 
αποκλεισµού) στον ανωτέρω διαγωνισµό είναι πρωτοφανείς». 

Πρόκειται για την ΑΠΟΦΑΣΗ του δηµάρχου «ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 
1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 
συνολικής εκτιµώµενης αξίας τριάντα εκατοµµυρίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα 
επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών #37.271.366,19# συµπ. ΦΠΑ 24%». 

Με βάση την συγκεκριµένη απόφαση ο Κ. Μπακογιάννης «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες» συνολικής εκτιµώµενης αξίας τριάντα εκατοµµυρίων πενήντα επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς 
ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών». 

Να σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών ήταν στις 7.1.2020 και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση τους είναι προγραµµατισµένη για τις 21.2.2020. 

  

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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Έκθετος ο Μπακογιάννης από καταγγελίες για 
φωτογραφικούς διαγωνισµούς στα δηµόσια 
έργα του δήµου Αθηναίων  
Αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους διακήρυξης διαγωνισµού για την ανάπλαση πλατειών, 
πεζοδρόµων και άλλων έργων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου κατά µήκος όλου του δήµου 
Αθηναίων καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), κάνοντας λόγο για 
«πρωτοφανείς» όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποκλείουν άπαντες πλην δύο ή τριών ελληνικών 
εταιρειών. ∆ιαµαρτυρία στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, την ∆ιεθνή 
∆ιαφάνεια - Ελλάς, αλλά και στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστα Καραµανλή.  
The Press Project 
 
Πέµπτη 6 Φεβρουάριος 2020  

 «Πρωτοφανείς» όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης του διαγωνισµού για τη «Συντήρηση και 
ανάπλαση πλατειών, πεζοδρόµων, κλιµακών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην 1η, 
2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δηµοτική κοινότητα του δήµου Αθηναίων για 36 µήνες», δηλαδή για όλες 
τις δηµοτικές κοινότητας και για διάστηµα που ισοδυναµεί µε το µεγαλύτερο µέρος της θητείας του 
Κώστα Μπακογιάννη στον δηµαρχιακό θώκο, καταγγέλλει ο σύνδεσµος εργοληπτών. 

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους µε τον χαρακτηρισµό «Επείγον», την οποία εκτός του δηµάρχου 
Αθηναίων κοινοποιούν στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστα Καραµανλή, τον πρόεδρο 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), Γεώργιο Καταπόδη, τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, Γιάννη Λιανό και τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – 
Ελλάς, Άννα ∆αµάσκου. 

Οι εργολήπτες καταγγέλλουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής ως «απαράδεκτους» και 
«πρωτοφανείς», καθώς µετά από «πάνω από διακόσιες νοµοθετικές τροποποιήσεις – βελτιώσεις» 
και παρότι αναµένεται άµεσα νέα νοµοθετική παρέµβαση µε πρωτοβουλία του υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών, η δηµοτική αρχή περιέλαβε στη διακήρυξη του διαγωνισµού τρεις 
σελίδες µε πρόσθετους όρους, τους οποίους, όπως τονίζουν, είναι αδύνατον να καλύψουν 
περισσότερες από δύο µε τρεις ελληνικές εταιρείες. 

«Ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, ούτε το όφελος του ∆ηµοσίου, ούτε εντέλει η επίφαση, 
τουλάχιστον, της νοµιµότητας» δεν διασφαλίζεται από την επίµαχη διακήρυξη, µε τους εργολήπτες 
να καλούν σε άµεση ακύρωση της συγκεκριµένης διακήρυξης. 
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Καταγγελίες κατά Μπακογιάννη: Φωτογραφικοί όροι σε διαγωνισµό 30 εκατοµµυρίων 

6.02.2020  

Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά µε διαγωνισµό του ∆ήµου Αθηναίων προχώρησε ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών µε επιστολή που απέστειλε χθες 5 
Φεβρουαρίου 2020 στον ∆ήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. 

Η επιστολή, µε την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» αφορά στους όρους του διαγωνισµού για τη 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δηµοτική κοινότητα του 
δήµου Αθηναίων για 36 µήνες». Η αξία του έργου ανέρχεται µάλιστα σε 30,057 εκατ. ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εργολήπτες στην επιστολή τους κάνουν λόγο για «φωτογραφικούς και απαράδεκτους όρους 
προϋποθέσεις συµµετοχής» στο διαγωνισµό τους οποίους µάλιστα χαρακτηρίζουν ως 
«πρωτοφανείς». Όπως αναφέρουν τον τελευταίο χρόνο «εµφανίζονται συχνά φαινόµενα 
παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται κυρίως σε ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις» της 
νοµοθεσίας. 

Επίσης αναφέρουν πως «η συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου 
πρόσθετους όρους που είναι αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο – τρεις 
ελληνικές εταιρείες». 

Με τον τρόπο αυτό υπογραµµίζουν, «δεν διασφαλίζεται ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, ούτε το 
όφελος του ∆ηµοσίου, ούτε εντέλει η επίφαση τουλάχιστον της νοµιµότητας» και για το λόγο 
αυτό ζητούν «να ακυρωθεί άµεσα η συγκεκριµένη διακήρυξη». 

Να σηµειωθεί ότι η επιστολή κοινοποιείται επίσης στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, 
Κώστα Καραµανλή, τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ), Γεώργιο Καταπόδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, Γιάννη Λιανό και 
τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς, Άννα ∆αµάσκου. 

Ανοιχτή Πόλη: Να απαντήσει ο ∆ήµος Αθηναίων 

Για την καταγγελία εξέδωσε ανακοίνωση η παράταξη Ανοιχτή Πόλη του ∆ήµου Αθηναίων, µε την 
οποία καλεί το ∆ήµο να απαντήσει στα όσα αναφέρονται από το ΣΑΤΕ. 

«Με µεγάλη ανησυχία πληροφορηθήκαµε την καταγγελία του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) για αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους σε διαγωνισµό του ∆ήµου 
Αθηναίων για την ανάπλαση πλατειών, πεζοδρόµων και άλλων έργων κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου, εκτιµώµενης αξίας άνω των 30 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία και η τεκµηρίωση της 
καταγγελίας καθιστούν αναγκαία µια απάντηση από τη διοίκηση του ∆ήµου Αθηναίων, ώστε να 
µη µένουν σκιές και υποψίες για επιστροφή στις πρακτικές που οδήγησαν σε χρεοκοπία, όχι µόνο 
τον ∆ήµο Αθηναίων, αλλά και τη χώρα» επισηµαίνεται.  
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Eργολήπτες κατά Κ. Μπακογιάννη - Φωτογραφικοί οι όροι του διαγωνισµού  

Πέµπτη 06/02/2020  
 
«Οι όροι του διαγωνισµού είναι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι, µε πρωτοφανείς όρους όπως 
είναι η ποινή του αποκλεισµού», καταγγέλουν οι εργολήπτες.  
Επιστολή προς τον ∆ήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον Υπουργό Υποδοµών 
και Μεταφορών Κ. Καραµανλή αλλά και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού Ι. 
Λιανό, απέστειλε ο Σύνδεσµος Ανωνυµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) µε αφορµή την 
εργολαβία 30 εκατευρώ για τη συντήρηση και ανάπλαση των πλατειών, πεζοδρόµων, 
κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που έχει προκυρήξει ο 
∆ήµος της Αθήνας. 
Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΕ, οι όροι του διαγωνισµού είναι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι, µε 
πρωτοφανείς όρους όπως είναι η ποινή του αποκλεισµού.  
Όπως επισηµαίνει ο Σύνδεσµος «τον τελευταίο χρόνο εµφανίζονται συχνά φαινόµενα παράτυπων 
διακηρύξεων που οφείλονται κυρίως στις ασάφειες, ις αντιφάσεις και ελλείψεις του ν. 
4412/2016. Η συγκεκριµένη διακύρηξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου πρόσθετους όρους 
που είναι αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις ελληνικές εταιρείες.  
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί η 17η Φεβρουαρίου.  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπλασης των 
υπαρχόντων χώρων πρασίνου του ∆ήµου Αθηναίων (πάρκα, δασύλλια, πλατείες, τρίγωνα και 
νησίδες, πεζόδροµοι, παρτέρια και ζαρντινιέρες, προαύλιοι χώροι σχολείων, πράσινα δώµατα σε 
σχολικά συγκροτήµατα, παιδικές χαρές, περιβάλλων χώρος εκκλησιών, άλση, λόφοι, κοιµητήρια 
κ.λπ.), και των δενδροστοιχιών της πόλης που βρίσκονται σε όλη την έκταση των επτά (7) 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, για 36 µήνες. 
Ειδικότερα το φυσικό αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
ανάπλασης των υπαρχόντων χώρων πρασίνου του ∆ήµου Αθηναίων (πάρκα, δασύλλια, πλατείες, 
τρίγωνα και νησίδες, πεζόδροµοι, παρτέρια και ζαρντινιέρες, προαύλιοι χώροι σχολείων, πράσινα 
δώµατα σε σχολικά συγκροτήµατα, παιδικές χαρές, περιβάλλων χώρος εκκλησιών, άλση, λόφοι, 
κοιµητήρια κ.λπ.), και των δενδροστοιχιών της πόλης που βρίσκονται σε όλη την έκταση των 7 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, για 36 µήνες. 
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Ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών καταγγέλει το ∆ήµο Αθηναίων για αυθαίρετους-
φωτογραφικούς όρους σε διαγωνισµό €30 εκατ. 

6 Φεβρουαρίου, 2020  
 
Ο δήµαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης µιλάει σε Συνέδριο EcoFest 2020, στην Τεχνόπολη 
του ∆ήµου Αθηναίων.  

Αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους διακήρυξης διαγωνισµού για την ανάπλαση πλατειών, 
πεζοδρόµων και άλλων έργων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου κατά µήκος όλου του δήµου 
Αθηναίων καταγγέλει µε επιστολή διαµαρτυρίας που έστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στο ∆ήµο Αθηναίων, επικεφαλής του οποίου είναι ο Κώστας 
Μπακογιάννης. 

Ο ΣΑΤΕ κοινοποίησε µάλιστα την επιστολή διαµαρτυρίας την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου,  Γεώργιος Βλάχος και ο Γενικός Γραµµατέας Ανδρέας Γερακάκης, στον υπουργό 
Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστα Καραµανλή, τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), Γεώργιο Καταπόδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, Γιάννη Λιανό και τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς, Άννα 
∆αµάσκου. 

Συγκεκριµένα ο ΣΑΤΕ, αναφέρει πως ο διαγωνισµός για τη «Συντήρηση και Ανάπλαση 
Πλατειών, πεζοδροµίων, κλιµάκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην 1η, 
2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ∆.Κ. του δήµου Αθηναίων για 36 µήνες», εκτιµώµενης αξίας 
30.057.553,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, «έχει αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους» και συνεχίζει: 

«Οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις συµµετοχής (µε ποινή αποκλεισµού) στην 
ανωτέρω διαγωνισµό είναι πρωτοφανείς. 

Τον τελευταίο χρόνο εµφανίζονται αυτά τα φαινόµενα παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται 
κυρίως στις ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις του νόµου 4412/2016. 
Ήδη έχουν γίνει πάνω από διακόσιες νοµοθετικές τροποποιήσεις -βελτιώσεις και επίκειται άµεσα 
νέα νοµοθετική παρέµβαση µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τον 
συγκεκριµένο νοµο. 
Η συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου µε πρόσθετους όρους που είναι 
αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις  Ελληνικές Εταιρείες. 

Έτσι δεν διασφαλίζεται: 

ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, 
ούτε το όφελος του ∆ηµοσίου, 
ούτε εντέλει η επίφαση, τουλάχιστον, της νοµιµότητας 

Ζητάµε την άµεση ακύρωση της συγκεκριµένης ∆ιακήρυξης.» 
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Καταγγελία για «απαράδεκτους, φωτογραφικούς όρους» στα δηµόσια έργα του δήµου 
Αθηναίων 

 

«Η συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου πρόσθετους όρους που είναι 
αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις Ελληνικές Εταιρείες» σηµειώνουν οι 
εργολάβοι 

«Φωτογραφικές» διατάξεις και όρους συµµετοχής καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), σχετικά µε τον διαγωνισµό «Συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, 
πεζοδρόµων, κλιµακών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η 
και 7η δηµοτική κοινότητα του δήµου Αθηναίων για 36 µήνες». 

Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός καλύπτει το µεγαλύτερο διάστηµα της θητείας του Κ. 
Μπακογιάννη, ενώ σύµφωνα µε την καταγγελία η δηµοτική αρχή περιέλαβε στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού τρεις σελίδες µε πρόσθετους όρους, τους οποίους, όπως τονίζουν, είναι αδύνατον 
να καλύψουν περισσότερες από δύο µε τρεις ελληνικές εταιρείες 

Αναλυτικά η καταγγελία του ΣΑΤΕ 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις συµµετοχής (µε ποινή  αποκλεισµού) στον 
ανωτέρω διαγωνισµό είναι πρωτοφανείς. 

Τον τελευταίο χρόνο εµφανίζονται συχνά φαινόµενα παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται 
κυρίως στις ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις του ν. 4412/2016. 

 Ήδη έχουν γίνει πάνω από διακόσιες νοµοθετικές τροποποιήσεις-βελτιώσεις και επίκειται άµεσα 
νέα νοµοθετική παρέµβαση µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τον 
συγκεκριµένο νόµο. 

Η συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου πρόσθετους όρους που είναι 
αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις Ελληνικές Εταιρείες. 

Έτσι δεν διασφαλίζεται: 

- Ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, 
- ούτε το όφελος του ∆ηµοσίου, 
- ούτε εντέλει η επίφαση, τουλάχιστον, της νοµιµότητας. 

Ζητάµε την άµεση ακύρωση της συγκεκριµένης ∆ιακήρυξης. 

Σηµειώνονται οι εξής όροι, που κρίνονται ως «φωτογραφικοί» από 

Α. Στο άρθρο 2.5.6 «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια» αναφέρεται ότι οι οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται: 

«Α) Να είναι κερδοφόροι για έκαστη εκ των τριών (3) δηµοσιευµένων οικονοµικών χρήσεων για 
τα έτη 2016, 2017 και 2018. 

Β) Να διαθέτουν Μέσο Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές 
χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ηµεροµηνίας 
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δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο µε το 
50% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισµού) της Σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

   •   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα  
µικρότερο των τριών (3) οικονοµικών χρήσεων, τότε ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 
άνω ορίου. 
   •   Η ελάχιστη προϋπόθεση οικονοµικής δραστηριότητας που απαιτείται είναι µία τουλάχιστον 
οικονοµική χρήση. 
   •   Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση 
οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα µέλη της Ένωσης  Κοινοπραξίας. 

Γ) Να έχουν ως προς το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 ίδια κεφάλαια άνω των 
10.000.000,00 €, 

∆) Να είναι ο λόγος των Ίδιων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων ως προς το τελευταίο 
περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 >1,1 

Ε) Να είναι ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ως προς 
το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 >1,0 

ΣΤ) Να είναι ο λόγος του Συνόλου των Υποχρεώσεων/Σύνολο του Παθητικού ως προς το 
τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 <0,5.» 

 
Β. Στο άρθρο 2.5.7 «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» αναφέρεται ότι οι οικονοµικοί φορείς 
θα πρέπει: 

«1. Να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό µε τα κάτωθι προσόντα τα οποία θα εκτελέσουν τη 
Σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας: 

   •   Επτά (7) άτοµα µε ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε., µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
   •   ∆ύο (2) άτοµα µε ειδικότητα ∆ασολόγου Π.Ε., µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5)  ετών. 
   •   Τέσσερα (4) άτοµα µε ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε. ή Τ.Ε., µε εµπειρία τουλάχιστον  πέντε (5) 
ετών. 
   •   Επτά (7) άτοµα µε ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε. ή Τ.Ε. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, 
που θα αποδεικνύεται µε προπτυχιακές ή/και µεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Άρδευσης 
και των Αρδευτικών Συστηµάτων, µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
   •   Το απαιτούµενο προσωπικό για την εγκατάσταση των προς προµήθεια ειδών και υπηρεσιών, 
ήτοι το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, να είναι άνω 
των ογδόντα (80) ατόµων. 

   •   Τρία (3) τουλάχιστον άτοµα τα οποία θα έχουν στην κατοχή τους δίπλωµα ασφαλούς 
εργασίας σε Ύψη στη ∆ενδροκοµία που να καλύπτονται οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 
  

1.                                            

      1. Νοµοθεσία και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Εκτίµηση κινδύνου, Προγραµµατισµός εργασίας, 
Πτώσεις, Συντελεστής Πτώσης, Μέσα Συλλογικής Προστασίας από Πτώση 

      2. Μέσα ατοµικής προστασίας από πτώση, Πρότυπα-Ασφαλή   Χρήση-Έλεγχος Εξοπλισµού, 
Αγκυρώσεις σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και ∆ένδρα. 
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      3. Τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης µε χρήση σκοινιών, διπλού αναδέτη µε απορροφητή 
ενέργειας ΕΝ355, Σταθεροποιητή θέσης εργασίας ΕΝ358, Κάθετου σχοινιού ασφάλειας µε 
ανακόπτη ΕΝ353-2.Ασφαλή Χρήση Φορητής Κλίµακας, Μέθοδοι Πρόσδεσης & Σταθεροποίησης. 

2. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), να έχει 
εκτελέσει συµβάσεις συναφούς αντικειµένου µε της παρούσας, συνολικής αξίας ίσης ή 
µεγαλύτερης του 30% της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Συναφείς Υπηρεσίες θεωρούνται η συντήρηση και διαµόρφωση χώρων πρασίνου, οι εργασίες 
αποψίλωσης και η φύτευση σε δηµόσιους χώρους, η διαχείριση υψηλών δένδρων, η 
εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων άρδευσης, η εγκατάσταση και συντήρηση πράσινων 
δωµάτων, η εγκατάσταση και συντήρηση αστικού εξοπλισµού (παγκάκια- καθιστικά κ.λπ.), η 
εγκατάσταση και αποκατάσταση σκληρών επιφανειών κ.λπ. 

3. Να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 
9001:2015 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνοµα του διαγωνιζόµενου, 
εκδιδόµενο από επίσηµα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισµένης 
αρµοδιότητας, µε πεδίο εφαρµογής την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και δικτύων 
άρδευσης. 

4. Να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά 
ISO 14001:2015 ή άλλοισοδύναµο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνοµα του διαγωνιζόµενου, 
εκδιδόµενο από επίσηµα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισµένης 
αρµοδιότητας, µε πεδίο εφαρµογής την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και δικτύων 
άρδευσης. 

5. Να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνοµα 
του διαγωνιζόµενου, εκδιδόµενο από επίσηµα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε πεδίο εφαρµογής την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και 
δικτύων άρδευσης. 

6. Να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το σύστηµα διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά 
ISO 39001:2012 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε ισχύ, εκδιδόµενο από επίσηµα ινστιτούτα 
ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε πεδίο εφαρµογής την 
µεταφορά προσωπικού & εξοπλισµού για την ανάπλαση & συντήρηση έργων πρασίνου & 
αρδευτικών συστηµάτων. 

7. Να διαθέτουν άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων µε σκοπό την µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων κλαδεύσεων και 
απορριµµάτων στην ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής. 

8. Να διαθέτουν εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 

9. Να διαθέτουν απόδειξη υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων για το προηγούµενο έτος 2018. 

10. Να διαθέτουν τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για τις εργασίες της 
παρούσης µελέτης και θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος για την κάθε εργασία και να µπορεί να 
εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις – άρθρα που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

                                          2 
Ενδεικτικά αναφέρουµε κατ ‘ελάχιστον: 
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1. Τρία (3) ανυψωτικά-καλαθοφόρα οχήµατα που να µπορούν να καλύψουν την 
επιχειρησιακή δυνατότητα επέµβασης καθ ύψος όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα των 
τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. 

2. Ένα (1) σκαπτικό µηχάνηµα έργου. 
3. Έναν (1) δονητικό οδοστρωτήρα ή δονητική πλάκα 
4. ∆ύο (2) µικρούς ελκυστήρες µε δυνατότητα προσάρτησης γεωργικών εξαρτηµάτων. 
5. Επτά (7) κατ’ ελάχιστο ανοικτά φορτηγά και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αποκοµιδή 
των προϊόντων κοπής, κλάδευσης, κοπής χλοοτάπητα, καθαρισµού των χώρων και λοιπών 
εργασιών. 
6. Ένα (1) Φορτηγό όχηµα µε αρπάγη για την φόρτωση των προϊόντων συντήρησης πρασίνου- 
κλαδέµατα. 
7. Έναν (1) πρεµνοφάγο µηχανοκίνητο, να τροφοδοτείται από αυτόνοµο κινητήρα και για 
διάµετρο πρέµνων τουλάχιστον 40 εκατοστών.» 
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06.02.2020 
 
Τεχνικές εταιρείες: Φωτογραφικούς διαγωνισµούς στήνει ο ∆ήµος Αθηναίων 
 
Φωτογραφικούς διαγωνισµούς των έργων που προκηρύσσει η ∆ηµοτική Αρχή της Αθήνας 
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών 
 
Φωτογραφικούς διαγωνισµούς στα έργα που προκηρύσσει η ∆ηµοτική Αρχή της Αθήνας 
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών µε επιστολή που απέστειλε στον 
∆ήµαρχο Αθηναίων κ. Μπακογιάννη: «Οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις 
συµµετοχής (µε ποινή αποκλεισµού) στον ανωτέρω διαγωνισµό είναι πρωτοφανείς. Τον 
τελευταίο χρόνο εµφανίζονται συχνά φαινόµενα παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται κυρίως 
στις ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις του ν. 4412/2016. Ήδη έχουν γίνει πάνω από διακόσιες 
νοµοθετικές τροποποιήσεις-βελτιώσεις και επίκειται άµεσα νέα νοµοθετική παρέµβαση µε 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τον συγκεκριµένο νόµο. Η 
συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου πρόσθετους όρους που είναι 
αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις Ελληνικές Εταιρείες. Έτσι δεν 
διασφαλίζεται: Ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, ούτε το όφελος του ∆ηµοσίου, ούτε εντέλει η 
επίφαση, τουλάχιστον, της νοµιµότητας» σηµειώνει ο ΣΑΤΕ δηκτικά και ζητάει την άµεση 
ακύρωση της συγκεκριµένης ∆ιακήρυξης.  
 
Η επιστολή: Εδώ 
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Τεχνικές Εταιρείες: Καταγγέλλουν «φωτογραφικό» διαγωνισµό 37 εκατ. ευρώ στο 
∆ήµο Αθηναίων (έγγραφα) 

6 Φεβρουαρίου 2020 

Για φωτογραφικούς και απαράδεκτους όρους του διαγωνισµού ύψους 37 εκατ. ευρώ (30 εκατ. 
χωρίς ΦΠΑ) για την ιδιωτικοποίηση του πράσινου της Αθήνας για 36 µήνες (σ.σ. σχεδόν 1 εκατ. 
µηνιαίως), κάνει λόγο σε ΕΠΙΣΤΟΛΗ του στον δήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη την 
οποία κοινοποιεί και στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Κώστα Καραµανλή, ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). Όπως τονίζει στην επιστολή του ο 
Σύνδεσµος, την οποία συνοδεύει µε αναλυτική αναφορά στους συγκεκριµένους όρους 
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ1), «οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις συµµετοχής (µε ποινή 
αποκλεισµού) στον ανωτέρω διαγωνισµό είναι πρωτοφανείς». 

Πρόκειται για την ΑΠΟΦΑΣΗ του δηµάρχου «ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 
1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 
συνολικής εκτιµώµενης αξίας τριάντα εκατοµµυρίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα 
επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών #37.271.366,19# συµπ. ΦΠΑ 24%». 

Με βάση την συγκεκριµένη απόφαση ο Κ. Μπακογιάννης «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες» συνολικής εκτιµώµενης αξίας τριάντα εκατοµµυρίων πενήντα επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς 
ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών». 

Να σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών ήταν στις 7.1.2020 και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση τους είναι προγραµµατισµένη για τις 21.2.2020. 
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Καταγγελίες κατά Μπακογιάννη για φωτογραφικούς διαγωνισµούς δεκάδων εκ. ευρώ 
στον δήµο Αθηναίων 

Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά µε διαγωνισµό του ∆ήµου Αθηναίων προχώρησε ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών µε επιστολή που απέστειλε χθες 5 Φεβρουαρίου 
2020 στον ∆ήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. 

Η επιστολή, µε την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» αφορά στους όρους του διαγωνισµού για τη 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δηµοτική κοινότητα του 
δήµου Αθηναίων για 36 µήνες». Η αξία του έργου ανέρχεται µάλιστα σε 30,057 εκατ. ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
Οι εργολήπτες στην επιστολή τους κάνουν λόγο για «φωτογραφικούς και απαράδεκτους όρους 
προϋποθέσεις συµµετοχής» στο διαγωνισµό τους οποίους µάλιστα χαρακτηρίζουν ως 
«πρωτοφανείς». Όπως αναφέρουν τον τελευταίο χρόνο «εµφανίζονται συχνά φαινόµενα 
παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται κυρίως σε ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις» της 
νοµοθεσίας. 

Επίσης αναφέρουν πως «η συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνει τρεις σελίδες περίπου 
πρόσθετους όρους που είναι αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο – τρεις 
ελληνικές εταιρείες». 

Με τον τρόπο αυτό υπογραµµίζουν, «δεν διασφαλίζεται ούτε ο επαρκής ανταγωνισµός, ούτε το 
όφελος του ∆ηµοσίου, ούτε εντέλει η επίφαση τουλάχιστον της νοµιµότητας» και για το λόγο 
αυτό ζητούν «να ακυρωθεί άµεσα η συγκεκριµένη διακήρυξη». 

Να σηµειωθεί ότι η επιστολή κοινοποιείται επίσης στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, 
Κώστα Καραµανλή, τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ), Γεώργιο Καταπόδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, Γιάννη Λιανό και 
τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς, Άννα ∆αµάσκου. 

 








