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                                                                                                 Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου  2021  
 
Αριθ.Πρωτ.381 
Προς  
Τον Πρύτανη του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο   
 
Κοινοποίηση: 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου-Τμήμα Κατασκευών  
 
Θέμα: Διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
αντικατάσταση κουφωμάτων στο Κεντρικό κτίριο του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» 
 
 
Κύριε  Πρύτανη,  
 
        Διενεργείτε διαγωνισμό για την προμήθεια και αντικατάσταση των 
κουφωμάτων κτιρίου που Πανεπιστημίου  σας,  στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα,  που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το  προκηρυσσόμενο αντικείμενο και όχι οι 
πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι μόνες κατάλληλες για την 
έντεχνη εκτέλεσή του.  

Επιπλέον, ενώ η σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω 
διαγωνισμός είναι σύμβαση έργου, αυτό προκηρύσσεται ως προμήθεια, παρά το 
γεγονός ότι  στον προϋπολογισμό μελέτης περιλαμβάνεται  και εκτέλεση εργασιών, 
που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις και  αφορούν σε οικοδομοτεχνικές  εργασίες.  

Όπως γνωρίζετε όμως  στο άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 4412/2016  αναφέρεται ότι ως 
έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 
μηχανικού ….. και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές , 
συντηρήσεις… 

Άλλωστε και  στην ίδια τη διακήρυξη του υπόψιν έργου, στο άρθρο 2.2.6. 
παρ. α αναφέρεται ότι  οι υποψήφιοι «πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο 
συμβάσεις αντίστοιχων έργων, δηλαδή, οικοδομικών εργασιών που περιλαμβάνει 
αντικατάσταση κουφωμάτων». 
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Φρονούμε ότι παρέλκει κάθε περαιτέρω σχολιασμός περί του είδους της 
συμβάσεως που πρόκειται να συναφθεί και το χαρακτηρισμό του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου . 

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για άγνωστο λόγο έχει απαλειφθεί 
από τη διακήρυξη και το αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ η δυνατότητα στήριξης των 
συμμετεχόντων στην  ικανότητα τρίτων.   

Τα προαναφερόμενα   έχουν ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  αποκλεισμό των 
καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που 
διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, περιορίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.   

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και δημοπρατήσετε καλώντας προς συμμετοχή αποκλειστικά 
πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές 
γνώσεις και κατάλληλη  εμπειρία προς υλοποίηση του υπό δημοπράτηση  έργου. 
                                                               Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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