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Κύριοι,
Όπως ήδη σας κοινοποιήσαμε με τα υπ’ αριθμ 271/28-4-2020 και 280/4-5-2020 έγγραφά
μας, το Γεωπονικό πανεπιστήμιο με την 183 (ΔΤΥ)/ 18.2.2020 διακήρυξη του, εισήγαγε
παράνομες απαιτήσεις επι ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό που αφορούσε τη
¨Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, για την αντικατάσταση
των συμβατικών φωτιστικών σε επιλεγμένους εργαστηριακούς χώρους, χώρους γραφείων και
αίθουσες διδασκαλίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών¨,
προεκτιμώμενης,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας 324063.24.
Οι όροι αυτοί αποκλείουν τη συμμετοχή τόσο στα μέλη μας όσο και σε άλλες τεχνικές
εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού. Η επίσημη πολιτεία
και όλοι οι φορείς του δημοσίου αποδέχονται το ΜΕΕΠ ως τεκμήριο απόδειξης
καταλληλόλητας.
Η απαίτηση για Δυνατότητα χρηματοδότησης τουλάχιστον ίση με το 75% του
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, ήτοι ευρώ 196.005,00, προφανώς είναι
φωτογραφική καθώς οι εργοληπτικές μας εταιρίες δεν είναι χρηματοδότες των έργων
αντίθετα είναι εκείνες που υλοποιούν τα έργα έχοντας ως κύριο τον εκάστοτε δημόσιο
φορέα! Στη περίπτωση που εξετάζουμε το γεωπονικό αναζητά χρηματοδότες του έργου!
( όσους φυσικά μπορούν να το αποδείξουν) Το γεωπονικό δεν αρκείται στις ικανές
εγγυητικές επιστολές που προσφέρουν κατά το νόμο (4412/2016) οι εργοληπτικές μας
επιχειρήσεις αλλά σε συνδυασμό με την ειδική εμπειρία (στην αλαλγή λαμπτήρων) αποκλείει
όσο το δυνατό περισσότερες «κοινές» εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Η απαίτηση κύκλου εργασιών 390.000,00 ευρώ κατ’ έτος για τα τελευταία αιματηρά χρόνια
της κρίσης (2017-2018-2019) εκτελεσμένο ( δηλαδή τις χρονιές που δεν υπήρχαν έργα) , σε
συγκεκριμένο αντικείμενο ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, οδηγεί
πρακτικά σε απευθείας ανάθεση και αποκλείει αυτόματα τεράστιο όγκο εργοληπτικών
επιχειρήσεων οι οποίες κατά τη επίσημη πολιτεία διαθέτουν την επάρκεια να εκτελέσουν
ίσης και πολύ μεγαλύτερης αξίας έργα από το εν θέματι (π.χ. εργοληπτικές με ΜΕΕΠ 2ης
τάξης στα Η/Μ έργα μπορεί να αναλάβουν έργα αντίστοιχου αντικειμένου με το
δημοπρατούμενο, προϋπολογισμού έως και 1.500.000,00 ευρώ. Επιπλέον το Γεωπονικό

πανεπιστήμιο απέφυγε παρά τις οχλήσεις μάς να δεχθεί ως ισοδύναμο κριτήριο την ύπαρξη
του ΜΕΕΠ των μελών μας .
Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος όρος της
δ/ξης είναι φωτογραφικός και στόχο έχει ακριβώς το περιορισμό του ανταγωνισμού σε
λίγους και εκλεκτούς να όχι μλονο έναν που έτυχε να διαθέτουν το συγκεκριμένο όριο. Η
άρνηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και η υποτιμητική συμπεριφορά ( αγνόηση ) και
προς την ένωση μας και προς την ΕΑΑΔΗΣΥ δεν συνάδει πρός την πρόδηλη εντιμότητα την
οποία θεωρούμε ότι διαθέτουν οι Πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι και οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η επιμομή στούς συγκεκριμένους όρους γίνεται με σκοπό που προφανώς εκφέυγει της
άρτιας ποιοτικής εκτέλεσης του έργου τον οποίο σκοπό βέβαια δεν δύναται να διερευνήσει ή
ένωση μας και για το λόγο αυτό ζητάμε την συνδρομή σας.
Να σημειωθεί ειδικότερα πως όλα τα παραπάνω φωτογραφικά υπερ ελαχίστων
κριτήρια ετέθησαν στην δεύτερη (183 (ΔΤΥ)/ 18.2.2020 διακήρυξη-διαγωνιστική
διαδικασία, ενώ από στην πρώτη ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ. Το γεωπονικό πανεπιστήμιο
προχώρησε στην δημιουργία τετελεσμένων με τη διενέργεια του διαγωνισμού
αδιαφορώντας για όλα τα έγγραφα και της ένωσής μας και της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Σας καλούμε εκ νέου με την ευκαιρία της παρούσας, που αφορά τους φωτογραφικούς
όρους του γεωπονικού αλλά και με την συνδρομή σας στη επιτροπή που συστήθηκε για
την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στις δημόσιες συμβάσεις, να γίνει επι τέλους σεβαστό
το Εθνικό σύστημα κατάταξης (ήτοι ΜΕΕΠ) όταν αφορά δημόσιες συμβάσεις έργων, οι
οποίες δεν είναι δυνατό εν έτει 2020 να παραβλέπονται κατά το δοκούν , υπό τον
μανδύα της δήθεν καλλίτερης ποιότητας παραγόμενου έργου (πετυχαίνοντας στη πράξη
ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα). Παρακαλούμε όπως σταματήσετε τον εν θέματι
διαγωνισμό , ελέγξετε την διαδικασία που ακολουθήθηκε και φροντίσετε όπως
επαναληφθεί χωρίς απαράδεκτους όρους.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ

