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                                                                                   Αθήνα, 8  Νοεμβρίου 2019 
Αριθ.Πρωτ.1553 
 
Προς  
-Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτη Καλδή 
-Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 
Κοινοποίηση: 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  
«Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52»  
 
 
Κύριε Πρύτανη,  
 

Είμαστε αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών μελών της Ένωσής μας, 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,  για τις  επιπλέον απαιτήσεις που εμπεριέχονται  στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου του 

θέματος και συγκεκριμένα: 

Στην παρ. 22Γ με τίτλο «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»  

αναγράφεται  ότι οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό  πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον πιστοληπτική ικανότητα για 

χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και μέσο  ετήσιο γενικό 

κύκλο εργασιών ίσο με 8.000.000 ευρώ. 

Στην παρ. 22Δ με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναγράφεται, 

εκτός των άλλων,  ότι οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει κατά την 

τελευταία πενταετία: 

- Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα κτιριακό έργο μεγέθους τουλάχιστον 

5.000 τ.μ. 

- Να έχουν προμηθεύσει και τοποθετήσει σε κτίριο ηλεκτροκίνητα σκίαστρα 

εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον 300 τ.μ. 

- Να έχουν εκτελέσει εργασίες φυτεμένων δωμάτων εκτάσεως τουλάχιστον 1000 

τ.μ. σε κτίριο  

- Να συνεργάζονται με οικονομικό φορέα με ειδικότητα την παρακολούθηση 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών ενεργειακών πόρων… 

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές, ξεπερνούν τις προδιαγραφές του 

κατασκευασθησόμενου έργου, αφού δεν πρόκειται για ειδικό έργο.  
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Σύμφωνα δε  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες 

ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι 

απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».  

Γίνεται αντιληπτό ότι, στην περίπτωση του υπό δημοπράτηση έργου,  η 

προσθήκη των προαναφερόμενων απαιτήσεων, έχει ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  

αποκλεισμό των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

του ΜΕΕΠ, περιορίζοντας  τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης και δίνοντας την εντύπωση ενός φωτογραφικού διαγωνισμού.   

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον όρων και  τη διεξαγωγή 

του με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αρχή του ελεύθερου 

συναγωνισμού, χωρίς να  περιορίζει υπέρμετρα  και αναίτια το δικαίωμα συμμετοχής 

των ενδιαφερομένων  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια.    

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ   
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