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                                                                                                        Αθήνα,  6 Δεκεμβρίου 2019 
 
Αριθ.Πρωτ.1702 
Προς  
Τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κ. Βασίλειο 
Τσίκαρη  
 
Κοινοποίηση: 
-Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια  
-Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως  
 
 
Κύριε Διοικητά, 
 
               Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ως Αναθέτουσα Αρχή,  
διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση δράσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου. 

Υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τη διακήρυξη,  είναι «οικονομικοί φορείς 

που ασκούν εμπορική ή  βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας». Δεν καλούνται δηλαδή  προς συμμετοχή στο 

διαγωνισμό  οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως μόνες 

κατάλληλες για την υλοποίησή του.  

Όμως η  σύμβαση δεν αφορά μόνο στην προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων 

ή υλικών αλλά και στην εγκατάσταση, αντικατάστασή τους και εν γένει στην 

εφαρμογή και υλοποίηση  της σχετικής μελέτης. 

Τα εχέγγυα για την έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης  μόνο οι πιστοποιημένες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις μπορούν να  προσφέρουν με την επιστημονική γνώση και 

την εμπειρία τους,  που  είναι απολύτως απαραίτητη  για την ασφάλεια της 

κατασκευής και την ολοκλήρωση του άρτιου  αποτελέσματος, που  επιθυμεί η 

Αναθέτουσα Αρχή.  

           Είναι προσβολή για την ακαδημαϊκή κοινότητα να παραγκωνίζετε τους 

Μηχανικούς, πιστοποιημένους για την εκτέλεση τεχνικών έργων και να  

απευθύνεστε σε προμηθευτές για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, ιδιαίτερων 

τεχνικών απαιτήσεων. 

          Η ανωτέρω ενέργεια είναι αντίστοιχη ως για ιατρικές υπηρεσίες να 

καταφεύγαμε σε προμηθευτές ιατρικού υλικού και εξοπλισμού.   

           Σε κάθε περίπτωση δε, οφείλουμε να επισημάνουμε  ότι δεν έχουν τηρηθεί οι 

προθεσμίες δημοσιότητας της διακήρυξης, αφού ως αναφέρεται στο άρθρο 1.6 

«Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στις 29.11.2019 στην Υπηρεσία 
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Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  και η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 

είναι η 02.12.2019. Ήτοι δεν έχουν παρέλθει 35 ημέρες από της δημοσιεύσεως μέχρις 

ενάρξεως της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ακύρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

και την διενέργειά του σύμφωνα με τη νομοθεσία  εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων 

καλώντας προς συμμετοχή  αποκλειστικά πιστοποιημένες Eργοληπτικές  Eπιχειρήσεις 

του ΜΕΕΠ.  

  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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