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                                                                       Ημερομηνία 03/05/2017 
 
 
Ένσταση κατά του διαγωνισμού που αφορά «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ την 10η Μαΐου 2017, 
CPV: 37442900-8» 
 
Κύριοι ,           
 
Λάβαμε την  προκήρυξη  σας για την συμμέτοχη στο διαγωνισμό και τους όρους 
διακήρυξης . 
 
Θα  θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στην  προκήρυξη απουσιάζει  η 
αντικειμενικότητα χαρακτηρίζοντας την ως φωτογραφική με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 
35/1999 του Υπουργού Εσωτερικών , που αναδεικνύει ζητήματα κατάχρησης εξουσίας 
δημοσίων Αρχών κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων («φωτογραφικές» διατάξεις) και με 
βάση  ότι η  αρχή της διαφάνειας αποτελεί το επιστέγασμα της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
 
Συγκεκριμένα  στην διακήρυξη αναφέρονται ως όροι, τα κάτωθι:  
, 
«Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια οργάνων 
γυμναστικής υπαίθριου χώρου, όπως περιγράφεται στην με αριθ. Π- 3 /17 τεχνική έκθεση - 
μελέτη που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.» 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
«Επίσης ο προμηθευτής με την προσφορά του θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού 
πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001,14001,18001 της κατασκευάστριας εταιρείας των 
οργάνων γυμναστικής.» 
«Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 
για τεχνικά έργα τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων και προμήθειας 
εξοπλισμού οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» 
 
Τα άνω κατά εμάς είναι αποδεκτά ως όροι τους οποίους έχουμε συμμετάσχει  και σε 
άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς  για τους οποίους και έχουμε το απαιτούμενο χρόνο να 
προσκομίζουμε  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  ως άνω αναφέρονται . 
Όμως ο συντήξας της μελέτης και οι υπογράφων αυτής αλλά και της 
προκήρυξης ,  κάνοντας σχετικές μνειες  στην προκήρυξη και μάλιστα 3 ( τρεις) φορές , έτσι 
ώστε να καταστήσουν σαφές στους διαγωνιζόμενους  ότι θα αποκλεισθούν από τον 
διαγωνισμό , εφόσον όπως κάτωθι αναφέρεται στην προκήρυξη  ότι , 
 

https://www.cityofxanthi.gr/contact/telephones#δ-νση-περιβαλλοντοσ-και-ποιοτητασ-ζωησ
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https://www.cityofxanthi.gr/contact/telephones#δ-νση-κοινωνικησ-προστασιασ-αθλητισμου-παιδειασ-πολιτισμου


Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής 
Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτείται. 
Όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας 
 
Και παρεισφρέοντας ή μη , εντέχνως ή μη , ο  κάτωθι Όρος , 
 
«Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, ………. καθώς και πιστοποιημένοι κατά ISO 
14001 και OHSAS 18001. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.» 
 
Δηλαδή για τον συντάξα της προκήρυξης και τους υπογράφων αυτής  κάνει σαφές ότι  δεν 
αρκεί μόνον η Κατασκευάστρια εταιρία του εξοπλισμού του προμηθευτή να διαθέτει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά, ούτε στον σύνταξα της προκήρυξης αρκεί ο προμηθευτής ναι είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (όπως συναντάτε ο όρος και σε άλλους παρόμοιους 
διαγωνισμούς αναρτημένους στο διαδίκτυο για τους οποίους είμαστε προετοιμασμένοι να 
παρέχουμε τα σχετικά πιστοποιητικά ) αλλά κατά τον συντάξα , θα πρέπει και ο 
προμηθευτής , δηλαδή ο έμπορος να κατέχει και  πιστοποίηση  κατά ISO 14001 και OHSAS 
18001 που μπορεί μόνον συγκεκριμένος προμηθευτής να τυγχάνει να έχει 
«προνοήσει»  στην απόκτηση των συγκεκριμένων  πιστοποιητικών σε πρωθύστερο χρόνο , 
και που αν τούτο  το «προνόμιο» δίνατε να ενσωματώνεται και ως όρος στην προκήρυξη, 
θα τον καθίστα  μοναδικό προσφέρων, αιφνιδιάζοντας τυχόν άλλους συμμετάσχοντες στον 
διαγωνισμό  εν γνώση ή εν άγνοια του συντάξα «πρωτοτυπώντας» στον Δήμο σας με την 
εξειδίκευση όρων σε δημόσιους διαγωνισμούς για υπαίθρια όργανα γυμναστικής . 
 
Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ISO 14001 και OHSAS 18001 για τον προμηθευτή δεν είναι 
υποχρεωτικά συμφωνά με την Ελληνική /Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και μάλιστα επί ποινή 
αποκλεισμού για τον προμηθευτή , πόσο μάλλον και ασφαλώς μεγάλες εγχώριες ιδιωτικές 
και κρατικές βιομηχανίες ούτε τα διαθέτουν, πόσο μάλλον δε επιχειρήσεις προμηθευτών 
που τυγχάνουν να διαθέτουν απασχολούμενο προσωπικό  3 ατόμων . 
 
Για του λόγου το αληθές  θα παράσχουμε τουλάχιστον 20 διακηρύξεις στις αρμόδιες αρχές 
για τοις  οποίες δεν έχουν απαιτηθεί παρόμοιοι όροι  όπως στην συγκεκριμένη διακήρυξη 
και να αφορούν την προμήθεια υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής και που μόνο σκοπό θα 
έχουν να φωτογραφίσουν συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος θα δύναται να τα 
διαθέτει ,και όπως με την παρούσα ένσταση μας  σας παραθέτουμε  3 ( τρεις) σχετικές 
διακηρύξεις οι οποίες δεν αναφέρουν τους όρους τους οποίους εσείς αναφέρεται στον εν 
λόγω διαγωνισμό του Δήμου σας. 
 
Περισσότερο εντύπωση ακόμη μας κάνει το γεγονός ότι στους άλλους πρόσφατους 
αναρτημένους διαγωνισμούς – διακηρύξεις στον ισότοπο του Δήμου σας , δεν αναφέρεται 
η απαίτηση για την προσκόμιση παρόμοιων πιστοποιητικών για τον προμηθευτή των 
διαγωνισμών και μάλιστα επί ποινής αποκλεισμού όπως π.χ  «Προμήθεια ανταλλακτικών 
και περιφερειακών Η/Υ» ( άκρως περιβαντολογικό σχετικά με πρότυπο ποιότητας 14001 
που αφορά και ανακύκλωση !!! ) , Διαγωνισμός προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 
2017 ( άκρως περιβαντολογικό),, Προμήθεια υαλοπινάκων έτους 2017 . 
Και ερωτούμε μόνον για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό εντάξατε  τους συγκεκριμένους 
όρους  και μάλιστα επί ποινής αποκλεισμού και μόνον στον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
εξαντλείται η συγκεκριμένη «ευαισθησία»  έτσι ώστε να αποκλείονται άλλοι 
συμμετάσχοντες και πιθανόν να καταστείτε μοναδικός συμμετέχον; 
 
Επίσης εντύπωση προκαλεί και η επίσπευση του διαγωνισμού μόλις  27-4-2016 , 10-5-2017, 
προβλέποντας  και της μεσολάβησης αργίας της 1 Μαΐου. 
 
Τελειώνοντας αναφορικά και με το τιμολόγιο της μελέτης με τοις τιμές 
προϋπολογισμού,  ευθαρσώς αναφέρουμε ότι τα η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 
τουλάχιστον 5πλάσια σε σχέση  από την αγορά προϊόντων ενός προμηθευτή από την Ασία –
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Κίνα , καθότι γνωρίζουμε ότι τα εν λόγω όργανα που ήδη έχουν τοποθετηθεί στην Ελληνική 
επικράτεια σε Δήμους είναι προέλευσης μόνον  από την Κίνα ,και αυτό το γεγονός καθίστα 
ακόμη πιο επιβλαβές τη οικονομική ζημιά σε σημαντικό ποσόν την τυχόν απάλειψη υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ διαγωνιζομένων σχετικά με την Προκήρυξη σας. Προς τεκμηρίωση 
των αναφερόμενων επισυνάπτουμε και σχετικό τιμοκατάλογο προμηθευτών Κίνας 
πιστοποιημένων προϊόντων που δεν γνωρίζουμε εάν τυγχάνει και Κατασκευαστής 
συγκεκριμένου προμηθευτή . 
 
 
Με την Παρούσα,  
 
Ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του και επαναδημοσίευση 
της προκήρυξης του διαγωνισμού απαλείφοντας τον καταχρηστικό όρο «ο προμηθευτής 
πέραν του Κατασκευαστή να διαθέτει και ίδιος πρότυπα ISO 14001,18001» 
 
 
 
Θεωρήστε ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε το προφανές και δίκαιο αίτημα  μας για 
αποφυγή φωτογραφικών διατάξεων  που προασπίζει και τα οικονομικά συμφέροντα του 
Δήμου σας, αλλά και με βάση το Πρακτικό του αποτελέσματος 
του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού που θα είναι  αναρτημένο υποχρεωτικά στο διαδίκτυο 
και με βάση  το τίμημα,  αριθμό συμμετεχόντων- αποκλεισθέντων (με η χωρίς βοηθητικές 
προσφορές ) ,θα καταδεικνύει συγκεκριμένο προμηθευτή ως μοναδικό προσφέρων , 
τεκμηριώνοντας   τους ισχυρισμούς μας,  θα είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να 
καταγγείλουμε και να προσβάλουμε την συγκεκριμένη προκήρυξη και τους συντάξες της 
Μελέτης και υπογράφων αυτής καθώς και της διακήρυξης  και του προϊσταμένου 
Αντιδημάρχου και Δήμαρχου,  ως προκήρυξη από την οποία απουσιάζει  η 
αντικειμενικότητα  με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 35/1999 του Υπουργού Εσωτερικών , 
που αναδεικνύει ζητήματα κατάχρησης εξουσίας δημοσίων Αρχών κατά τη σύνταξη των 
διακηρύξεων («φωτογραφικές» διατάξεις) και με βάση  ότι η  αρχή της διαφάνειας 
αποτελεί το επιστέγασμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων σε 
δημόσιους διαγωνισμούς και ουσιαστικά έχει ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο 
ευνοιοκρατίας και κατάχρησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 
Επίσης αρμοδία αρχή είναι και η ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ-Ν.4013) για 
την οποία προΐσταται εισαγγελικός λειτουργός. 
                                                                                                         
Ο καταθέτων 
 
 

Φ. Γεωργίου 

 
Μηχανολόγος Μηχανικός. 

 
 


