Σ
ΜΕ
Δ
Ε
ΚΕ
Μ

ΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΕΤΗΤΩΝ
ΗΜΟΣΙΩΝ
ΡΓΩΝ
ΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 49 – 546 43 Θεσσαλονίκη – Fax 2310 850865
URL: www.smedekem.gr – E-mail: info@smedekem.gr

Θεσσαλονίκη, 29.6.2021
Αριθ. πρωτ.: 1766
ΠΡΟΣ:
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Μελετών & Γνωμοδοτήσεων
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα
11257 ΑΘΗΝΑ
email: eaadhsy@eaadhsy.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
μετά την αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 από το άρθρο 25 του ν.
4782/2021

Το άρθρο 77 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 4782/2021 και
ισχύει από την 1.6.2021, συσχετίζει τα κριτήρια επιλογής (απαιτήσεις οικονομικής &
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας) στις
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, με τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης των μελετητικών
επιχειρήσεων στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019.
Ωστόσο, η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 71/2019, με βάση την υπερισχύουσα διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, τελεί σε αναστολή μέχρι την 1.9.2021 και οι μεταβολές
των μελετητικών πτυχίων γίνονται με τις διατάξεις του π.δ. 138/2009, καθώς και του άρθρου 39
του ν. 3316/2005.
Συνεπώς, κάθε παραπομπή στις διατάξεις του π.δ. 71/2019 είναι, προς το παρόν, άνευ
αντικειμένου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή θα εφαρμόζεται με προβλήματα και με
υποκειμενικές ερμηνείες των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές
της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
Επειδή εκτιμούμε ότι η έναρξη πλήρους ισχύος των διατάξεων του π.δ. 71/2019 θα
καθυστερήσει και μετά την 1.9.2021, παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα ακόλουθα κρίσιμα
ζητήματα:
α.

Η παρ. 4 του άρθρου 77 ορίζει ότι οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι
εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75, όπως αυτά ορίζονται από την
αναθέτουσα Αρχή στα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων του π.δ. 71/2019, ενώ οποιαδήποτε αντίθετη αναφορά καταργείται. Τίθεται το
ερώτημα αν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 πρέπει να διαμορφώνονται με βάση

τις απαιτήσεις του π.δ. 71/2019 ή, εν όψει του γεγονότος ότι είναι σε αναστολή, πρέπει
να διαμορφώνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα για την
εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα Μελετητών;
β.

Η παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι για να συμπεριληφθούν στα έγγραφα
της σύμβασης απαιτήσεις τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας πέραν των
προβλεπομένων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ.
71/2019, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας μελέτης, απαιτείται γνωμοδότηση
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της ΓΓΥ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 75 του ν.
4412/2016 δεν έχει τροποποιηθεί, η αναφορά της παρ. 4 αυτού περί απαίτησης
ικανοποιητικού επιπέδου εμπειρίας που αποδεικνύεται με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν μπορεί να ισχύει, παρότι δεν
προβλέπεται από το π.δ. 71/2019;

γ.

Με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών,
η οποία, κατ’ εξουσιοδότητη της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016, θα
ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη έναντι
επαγγελματικού κινδύνου των οικονομικών φορέων, υπάρχει υποχρέωση να
περιλαμβάνεται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη ως κριτήριο επιλογής στους
διαγωνισμούς που θα δημοσιευθούν μετά την 1.6.2021;

δ.

Με βάση ποιες διατάξεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, θα κρίνονται τα
«νόμιμα προσόντα των μελετητών», που σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει από 1.6.2021, υποχρεωτικά πρέπει να εκπονούν τις
υποβαλλόμενες μελέτες στις περιπτώσεις ανάθεσης έργων με τη διαδικασία του άρθρου
50 (με αξιολόγηση μελέτης);

ε.

Είναι απαραίτηση η κατοχή ISO από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς οικονομικούς
φορείς, στις περιπτώσεις που το π.δ. 71/2019 το απαιτεί για την κατάταξη στα οικεία
μητρώα;

στ.

Οι απαιτήσεις οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει να ταυτίζονται με
αυτές που απαιτεί το π.δ. 71/2019 κατά κατηγορία μελέτης;
Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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