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Θεσσαλονίκη, 15.11.2021
Αριθ. πρωτ.: 1810
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δημήτριο Γιάννου
Δήμαρχο Έδεσσας
email: mayor@edessa.gr
2. κ. Μιχάλη Σαμλίδη
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
email: info@edessa.gr
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Έδεσσας
email: xasimakopoulou@edessa.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημόσιας
σύμβασης μελέτης
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 15303/4.11.2021 Πρόσκληση

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Δήμου σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο:
«Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου Λύκων – Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε
παραγωγική – Άδεια χρήσης νερού», εκτιμώμενης αξίας €19.491,42 (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ).
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μηχανικό Περιβάλλοντος, που διαθέτει μελετητικό πτυχίο
κατηγορίας 13, και όπως αναφέρεται στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», η ζητούμενη
κατηγορία μελέτης είναι κατηγορίας 13 ‘Η κατηγορίας 20.
Από τον τίτλο και το αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης προκύπτει ότι δεν είναι ορθή η
αναζήτηση μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 13 ή 20, διαζευκτικά, αλλά για την εκπόνηση αυτής
της μελέτης απαιτούνται:
α.
για τη μελέτη τροποποίησης του αρδευτικού δικτύου: μελετητικό πτυχίο κατηγορίας είτε
13 (μελέτες υδραυλικών έργων: εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων,
αποχετεύσεων), είτε κατηγορίας 23 (γεωργικές μελέτες: γεωργοοικονομικ΄λες,
γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων κ.λπ.), ΚΑΙ
β.
για τη μελέτη μετατροπής της ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική: μελετητικό πτυχίο
κατηγορίας 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες).
Επιπλέον, σε περίπτωση που θα απαιτηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα πρέπει να
αναζητηθεί και μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες).
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Μετά τα παραπάνω, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω πρόκληση, να επανεκτιμήσετε την
αμοιβή των δύο διακριτών μελετών και να προσκαλέσετε μελετητές από όλες τις
απαιτούμενες κατηγορίες.
Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, για τις
ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων
του Δήμου Έδεσσας.
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 Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πέλλας
email: tdo-pel@damt.gov.gr
2. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
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