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Αθήνα,  02 Μαρτίου  2021 

Αριθ. Πρωτ.531 

 

Προς  

Τον  Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, 

 κ. Κωνσταντίνο Δέρβο   

 

Κοινοποίηση: 

- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως  
 

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για τις  

«Υπηρεσίες Τεχνικού Προσωπικού στη Φοιτητική  Εστία Ιωαννίνων» 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

  

Έχετε προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού στη Φοιτητική Εστία στα Ιωάννινα,  

η διακήρυξη του οποίου  περιέχει  υπερβολικούς όρους.  

 Συγκεκριμένα, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων,  απαιτείται : 

    Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι   
οικονομικοί φορείς  να διαθέτουν  γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε 
χρήση των τριών τελευταίων ετών (2018,2019,2020) τουλάχιστον ποσού ίσου ή 
μεγαλύτερου του συνόλου  του προϋπολογισμού. 
    Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  να έχουν 
εκτελέσει (ήτοι να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει) αθροιστικά κατά την 
τελευταία τριετία  συμβάσεις συντήρησης εγκαταστάσεων συνολικού 
προϋπολογισμού τουλάχιστον ύψους 100% του προϋπολογισμού και  
  να απασχολούν ήδη  ομάδα τουλάχιστον 9 ατόμων αποτελούμενη από 2 
Μηχανολόγους Μηχανικούς , έναν ενεργειακό ελεγκτή , 2 Τεχνίτες 
Υδραυλικούς, 2 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους, 2 Εργάτες γενικών καθηκόντων. 

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές,  μειώνουν τον ανταγωνισμό  

και αποκλείουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ικανών  να υλοποιήσουν την εν 

λόγω σύμβαση, ενώ οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να  περιορίζουν τις όποιες 

απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες 
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προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον υπερβολικών 

όρων  και  τη διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει την αρχή του 

ελεύθερου ανταγωνισμού και χωρίς να  περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων   Επιχειρήσεων.  

                                                           Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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