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Θεσσαλονίκη, 26.3.2021
Αριθ. πρωτ.: 1737
ΠΡΟΣ:
1. κ. Εμμανουήλ ΚΑΡΡΑ
Δήμαρχο Νέας Προποντίδας
email: mayor@nea-propontida.gr
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Νέας Προποντίδας
email: eirini@nea-propontida.gr

ΘΕΜΑ: Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
σε διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης
ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ: 21PROC008301110 2021-03-18 Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Διακήρυξη διαγωνισμού του
Δήμου σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νέας Προποντίδας (αρ. μελ. 12/21)», εκτιμώμενης αξίας
€193.031,64 (προ ΦΠΑ). Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής της οικείας διακήρυξης του
διαγωνισμού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Με την παρ. 19.2 τίθεται ως κριτήριο επιλογής «Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια» συναρτώμενη με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 παρ. 2(γ) του π.δ. 71/2019 για
την κατάταξη μελετητικών επιχειρήσεων στις πέντε τάξεις του ΜΗΜΕΔΕ (Μητρώο
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων).

Β.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α 256)
ρυθμίστηκαν θέματα των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μεταξύ των
οποίων και ότι για την εγγραφή, προαγωγή, επέκταση, αλλαγή κατηγορίας, ανανέωση
ή διαγραφή από το μητρώο μελετητών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του
ν. 3316/2005, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 138/2009, και όχι οι διατάξεις του π.δ.
71/2019, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 25 αυτού. Επομένως, η χρήση διατάξεων της
νομοθεσίας που δεν εφαρμόζονται, τουλάχιστον μέχρι την 31.8.2021, δεν είναι δυνατόν
να χρησιμοποιούνται σήμερα ως κριτήρια επιλογής διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης.
Στην παρ. 19.3 επαναλαμβάνεται το ανωτέρω σφάλμα και για το κριτήριο της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Ικανότητας, αναφέροντας και πάλι διατάξεις που δεν έχουν ακόμη
υπεισέλθει στην εθνική νομοθεσία.
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Μετά τα παραπάνω, 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.
Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για τις
ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων
του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Επίσης, κοινοποιείται στη Διοίκηση του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», το οποίο σύμφωνα με τη
διακήρυξη θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση, για τις ενέργειές του.
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 Μ-Θ
Διεύθυνση Διοίκησης
email: gram-dd@damt.gov.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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