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Προς: ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ
Αγ.Δημητρίου 170
Τ.Κ. 173 41 Άγιος Δημήτριος 
Τηλ. 2109322234
info@georythmiki.gr

Θέμα:

Σχετ:     

Απάντηση σε διευκρινίσεις επί της με αριθ. 66891/26-8-2022 διακήρυξης για την προμήθεια  
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

1.Το από 05.09.2022 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφό σας.
2.Το με Α.Π 75230/26-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και 
Υπαίθριων Χώρων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

      Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της εταιρείας «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ.» που ζητά 
διευκρινήσεις επί της με αριθ. 66891/26-8-2022 διακήρυξης για την προμήθεια  με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Προκειμένου να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό του θέματος, παρακαλούμε όπως μας 
ενημερώσετε για τα κάτωθι:
Στο άρθρο 2.2.7 παρ. 2 και στο άρθρο 2.4.3.2. παρ. 3 της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 
66891/26-08-2022 για την “Προμήθεια Στοιχείων Αστικού Εξοπλισμού”, καθώς και στο άρθρο 11 
παρ. 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του εν λόγω διαγωνισμού ζητάτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
αναφορικά με την τήρηση των αρχών αειφόρου ανάπτυξης εκδιδόμενη από τρίτο ανεξάρτητο φορέα 
που θα πιστοποιεί ή θα βεβαιώνει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του παραγωγού από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών ετήσιων αναγκών του και 
αυτό μόνο για τα άρθρα 2,3,4,5,6 του προϋπολογισμού της μελέτης.
Για ποιο ακριβώς λόγο η υπηρεσία σας ζητά τη βεβαίωση αυτή μόνο για τα εν λόγω άρθρα και όχι 
για όλα τα άρθρα, πόσο μάλλον όταν αυτά είναι σε απόλυτη συνάφεια μεταξύ τους. Για παράδειγμα 
ζητάτε το εν λόγω πιστοποιητικό για τα άρθρα 2,3,4,5 (σύνθεση καθιστικών, καθιστικό) ενώ δε 
ζητάτε για το άρθρο 1 (καθιστικό).
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Επίσης ζητάτε το εν λόγω πιστοποιητικό για το άρθρο 6 (κάδος απορριμμάτων) ενώ δεν το ζητάτε 
για το 7 (κάδος απορριμμάτων).Για το λόγο αυτό θεωρούμε παράλογη την απαίτηση της υπηρεσίας 
για το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση αυτή, ενώ θα μπορούσε η υπηρεσία σας κάλλιστα να ζητήσει 
ISO 50001 το οποίο περιλαμβάνει την αειφόρο διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης μιας 
εταιρείας.
Η αειφόρος διαχείριση μιας εταιρείας στην οποία κάνετε επίκληση δεν συνίσταται μόνο στη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή κατανάλωση αλλά στηρίζεται στη συνολική 
αντίληψη και δράση γύρω από την κοινωνία και το περιβάλλον, με βάση τους στόχους που θέτει η 
ίδια η εταιρεία αλλά και τους κανονισμούς και νόμους κάθε χώρας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή 
ένωση και κατά συνέπεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να δεσμεύει τις εταιρείες για 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα είναι εντελώς παράνομη και αυθαίρετη η απαίτηση 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών ετήσιων 
αναγκών της κατασκευάστριας εταιρείας και μάλιστα για συγκεκριμένα άρθρα.
Κατά συνέπεια παρακαλούμε στα πλαίσια των αρχών διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 και της λοιπής κείμενης νομολογίας, να 
αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή που παραπέμπει σε άκρως φωτογραφική διακήρυξη.
Με εκτίμηση,
Για τη ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

   Σας διευκρινίζουμε σχετικά ότι :

1. Η επιλογή της υπηρεσίας, όπου ζητά από τους ενδιαφερόμενους φορείς την υποβολή 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης αναφορικά με την τήρηση των αρχών αειφόρου ανάπτυξης εκδιδόμενη 
από τρίτο, ανεξάρτητο φορέα που θα πιστοποιεί ή θα βεβαιώνει την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών του παραγωγού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό άνω του 50% των 
συνολικών ετήσιων αναγκών του σε συγκεκριμένα άρθρα, έγκειται στη κατασκευή των στοιχείων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2,3,4,5 και 6. Συγκεκριμένα, η απαίτηση περιορίζεται στα άρθρα που 
συνδυάζουν: (α) ποικίλα υλικά ενεργοβόρου παραγωγής, και (β) υλικά που επιδέχονται ιδιαίτερες 
κατεργασίες.
2. Το ΕΛΟΤ EN ISO 50001 αποτελεί πρότυπο για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας, ανεξαρτήτως της προέλευσης της ή μη από ανανεώσιμες πηγές. Επισημαίνεται ότι, η 
ανωτέρω απαίτηση της υπηρεσίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιγράφεται στον «Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων, όπως το τελευταίο εγκρίθηκε με το αρ. φύλλου 466/Β/8-2-2021 της Ελληνικής 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ), οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ως οι μεγαλύτεροι αγοραστές 
αγαθών, υπηρεσιών και έργων δύναται και οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΠΔΣ) ως ισχυρό εργαλείο εφαρμογής περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών
πολιτικών. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη για να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες 
και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δύναται να συμβάλουν σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο στην επίτευξη εθνικών και διεθνών στόχων βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέσω της βιώσιμης 
κατανάλωσης και παραγωγής αγαθών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής. Συνεπώς, μια από τις βασικές κατευθύνσεις της 
παρούσης μελέτης αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της διαχείρισης των Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΣΔ). 
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Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα 
προώθησης της καινοτομίας, παρέχοντας πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ΠΔΣ μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων 
για τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν συνεκτιμηθεί το κόστος του κύκλου ζωής του αγαθού, της 
υπηρεσίας ή του έργου και όχι μόνο η τιμή αγοράς..».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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