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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών
του Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής για όλα τα κτίρια για το έτος 2017
Σχετικά με: υπ’ αριθμ. 1154/833/27.01. 2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 02-04ΒΙ)
Αξιότιμοι κύριοι,

Από τον ιστότοπο της Βουλής πληροφορηθήκαμε την προκήρυξη μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια οξοδιασπώμενων, πλαστικών σάκων
απορριμμάτων, με στόχο την κάλυψη αναγκών των γραφείων της Βουλής των
Ελλήνων για το 2017.

Θεωρώντας ως δεδομένο, ότι η εν λόγω προκήρυξη και η περιεχόμενη σε αυτήν
προτίμηση προς τις οξοδιασπώμενες σακούλες, υπήρξε αποτέλεσμα ελλιπούς
ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύμφωνα με έγκυρες
μελέτες, παγκοσμίως, το εν λόγω υλικό (οξο-διασπώμενο πολυαιθυλένιο)
αποτελεί, συγκριτικά με άλλα υλικά, πολύ δυσμενέστερη από περιβαλλοντικής
άποψης επιλογή. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι οξοδιασπώμενες σακούλες
θρυμματίζονται πολύ γρήγορα σε μικροσωματίδια πλαστικού, που όχι μόνο είναι
αδύνατο να συλλεχθούν, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό να μολύνουν τα θαλάσσια
και υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. Μια συγκριτικά πολύ
φιλικότερη προς το περιβάλλον επιλογή αποτελούν οι κομποστοποιήσιμες
σακούλες, οι οποίες διατίθενται και στην Ελληνική αγορά με υψηλότερο όμως
κόστος.
Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και τη δυνατότητα που σας παρέχεται, μέσω των
Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για προμήθεια προϊόντων με γνώμονα
πράσινα κριτήρια, σας καλούμε να επανεξετάσετε τον ως άνω διαγωνισμό και να
επαναφέρετε νέο, με αντικείμενο την προμήθεια κομποστοποιήσιμων σακουλών
για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο
εκτιμούμε, ότι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός θα αποφύγει μια σαφώς
λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή και παράλληλα θα αποτελέσει θετικό
παράδειγμα προς μίμηση για στροφή προς φιλοπεριβαλλοντικότερες πρακτικές,
εκπληρώνοντας το γράμμα και το πνεύμα των Πράσινων Συμβάσεων, σύμφωνα
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με τις οποίες «Οι φορείς του δημοσίου … μπορούν αλλά και πρέπει να
χρησιμοποιήσουν την ισχυρή αγοραστική τους δύναμη για να οδηγήσουν στην
αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας την
πράσινη ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία».
Με εκτίμηση
Οι συνυπογράφουσες ΜΚΟ
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS / Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

