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ΠΡΟΣ:
1. κ. Άνθιμο Μπιτάκη
Δήμαρχο Αμυνταίου
email: dimarxos@amyntaio.gr
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αμυνταίου
email: allilomian@ amyntaio.gr

Θεσσαλονίκη, 17.10.2021
Αριθ. πρωτ.: 1806

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε διακήρυξη για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 14073/2021 Αναλυτική Διακήρυξη
Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Διακήρυξη διαγωνισμού του
Δήμου σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιώνγ για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με
σκοπό την ένταξη του έργου «Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου» σε
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα», εκτιμώμενης αξίας €56.135,25 (προ ΦΠΑ).
Στη διακήρυξη εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήματα:
α.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παροχή τεχνικών υπηρεσιών, δεν χρησιμοποιείται το
αντίστοιχο πρότυπο τεύχος της διακήρυξης, αλλά αυτό της ανάθεσης γενικών υπηρεσιών,
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται εσφαλμένες διατάξεις του ν. 4412/2016.

β.

Χρησιμοποιείται εσφαλμένος Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ως CPV ο 45111290-7: «Προπαρασκευαστικές εργασίες για την
παροχή υπηρεσιών», που δεν έχει καμία σχέση με τεχνικά έργα και με τον τρόπο αυτό
αποπροσανατολίζονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. Σχετικοί CPV με την υπό
ανάθεση σύμβαση είναι π.χ. οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ του
ν. 4412/2016, που αφορά σε μελέτες και τεχνικές & λοιπές συναφείς επιστημονικές
υπηρεσίες:
71242000-6: Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών, ή
71246000-4: Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα.

γ.

Οι χρησιμοποιούμενες βαρύτητες για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς (80% και 20% αντίστοιχα), παραβαίνουν την παρ. 10 του άρθρου 86 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει, που ορίζει ότι για την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής
τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει
βαρύτητα 30% και τα λοιπά κριτήρια έχουν συνολική βαρύτητα 70%, εκτός αν με γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου μειωθεί η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς, μετά από
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αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Τέτοια απόφαση δεν προκύπτει ότι
υπάρχει από την παρ. 6.4 της διακήρυξης.
δ.

Για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών & λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών απαιτείται η έκδοση προηγούμενης γνώμης του
Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας Αρχής. Τέτοια απόφαση δεν προκύπτει ότι
υπάρχει από την παρ. 6.4 της διακήρυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω Διακήρυξη και
να επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης διορθώνοντας τα παραπάνω σφάλματα.
Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων
Οργάνων του Δήμου Αμυνταίου.
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
κ. Γιώργο Καραγιάννη
Υφυπουργό Υποδομών
email: yfyp.yp@yme.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-ΔΜ
Διεύθυνση Διοίκησης
email: mpanitsioti@apdhp-dm.gov.gr
2. ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
email: info@pepdym.gr
3. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
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