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Θεσσαλονίκη, 3.1.2021
Αριθ. πρωτ.: 1698
ΠΡΟΣ:
1. κ. Κωνσταντίνο ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ
Δήμαρχο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας
email: dimarxos@markopoulo.gr
2. κ. Δημήτριο ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας
email: antid.ty@markopoulo.gr
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας
email: ty@markopoulo.gr

ΘΕΜΑ: Παραβίαση της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε διακήρυξη για την
ανάθεση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ: 20PROC007932487 2020-12-25 Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού (αριθ. πρωτ. 20480/23.12.2020)

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Διακήρυξη διαγωνισμού του
Δήμου σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
για την σύνταξη του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας», εκτιμώμενης αξίας €35.000,00 (με τον ΦΠΑ).
Λαμβάνοντας υπόψη:
α.
Τη συνοπτική και την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της υπό ανάθεση
δημόσιας σύμβασης, καθώς και το αντικείμενο που καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος
οικονομικός φορέας (Παράρτημα Ι της αναλυτικής Διακήρυξης), και
β.
Την απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (παράγραφος 2.2.6 της
αναλυτικής Διακήρυξης), και, ειδικότερα, την περιγραφή του απαιτούμενου ανθρώπινου
δυναμικού ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα και την αποκτηθείσα από άλλες συμβάσεις
εμπειρία (συντονιστής, διευθυντής & μέλη ομάδας έργου και ομάδα εμπειρογνωμόνων),
προκύπτει με σαφήνεια ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση αφορά σε παροχή «τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και όχι παροχή
«γενικών υπηρεσιών», αφού σχεδόν το σύνολο των παρεμβάσεων που θα προκύψουν ως
προτάσεις του υπό σύνταξη ΣΒΑΚ σχετίζονται με μελέτες και έργα κατά την έννοια της
περίπτωσης (6) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούνται οι ακόλουθες παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία:
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Α. Τεύχος αναλυτικής Διακήρυξης
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί το πρότυπο διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ, το οποίο είναι δεσμευτικό,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Β.
Προεκτίμηση αμοιβής
Στην παράγραφο 1.3 (σελ. 10) της Αναλυτικής Διακήρυξης, που φέρει τίτλο «Συνοπτική
περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης», αναφέρεται ότι η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €35.000,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και ότι
αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης αυτής.
Πράγματι, στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι υπάρχει κάπως πιο αναλυτική περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς καμία ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου
αυτής.
Δηλαδή, η αξία της σύμβασης εκτιμάται εντελώς αυθαίρετα και κατά παρέκκλιση κάθε
διάταξης της νομοθεσίας, ενώ έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι τιμές που ορίζει η υπουργική
απόφαση με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (ΦΕΚ 2519 Β), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Γ.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Στην παρ. 2.2.8 της Διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων
οικονομικών φορέων για την κάλυψη των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, καθώς και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των παρ. 2.2.5 και 2.2.6
αντίστοιχα, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016, που προβλέπει ότι «Το
παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων», όπως είναι η υπό
ανάθεση σύμβαση.
Δ.
Απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Πέραν των ως άνω τυπικών σφαλμάτων, τα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» της παραγράφου 2.2.6
της Διακήρυξης έχουν επιλεγεί αυθαίρετα, χωρίς καμία προσαρμογή στο μέγεθος, το αντικείμενο
και τα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης. Περιέχουν εξεζητημένες λεπτομέρειες και
συνδυασμούς ειδικοτήτων και εμπειρίας, για συγκεκριμένα θέματα, όπως:
α.
γενική και ειδική εμπειρία σε διάφορα αντικείμενα, άλλοτε 10ετίας, άλλοτε 4ετίας και άλλοτε
3ετίας,
β.
συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις συγκεκριμένων αντικειμένων, άλλοτε σε μία σύμβαση,
άλλοτε σε τρεις, άλλοτε ολοκληρωμένες και άλλοτε σε εξέλιξη,
γ.
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε συγκεκριμένα αντικείμενα, με συνδυασμό ειδικοτήτων,
αλλά και συνδυασμό ειδικότητας και εμπειρίας,
«φωτογραφίζοντας» τα μέλη της ομάδας μελέτης.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω Διακήρυξη και να
επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις άνω παρατηρήσεις
μας, προκειμένου να είναι νόμιμη η διαδικασία της ανάθεσης.
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση παροχής τεχνικής υπηρεσίας απαιτεί γνωμοδότηση του αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση μη
ύπαρξης της σχετικής γνωμοδότησης, η σύναψη της σύμβασης θα είναι άκυρη.
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Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για τις ενέργειές της
κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων του Δήμου
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.
Επίσης, κοινοποιείται στη Διοίκηση του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», το οποίο σύμφωνα με τη
διακήρυξη θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση, για τις ενέργειές της.
Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
email: ypourgos@yme.gov.gr
info@kostaskaramanlis.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Γιώργο Καραγιάννη
Γενικό Γραμματέα Υποδομών
email: ggy@yme.gov.gr
2. κ. Στάθη Σταθόπουλο
Πρόεδρο ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΝΠΔΔ
email: info@prasinotameio.gr
3. κ. Γ. Πρωτόπαπα
Διευθυντή ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΝΠΔΔ
email: gprotopapas@prasinotameio.gr
4. ΕΑΑΔΗΣΥ
Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου
Τμήμα Ελέγχου
email: eaadhsy@eaadhsy.gr
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
email: dioikisi@attica.gr
6. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
7. Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
email: info@ses.gr
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