Σ
ΜΕ
Δ
Ε
ΚΕ
Μ

ΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΕΤΗΤΩΝ
ΗΜΟΣΙΩΝ
ΡΓΩΝ
ΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

Θεσσαλονίκη, 12.12.2021
Αριθ. πρωτ. 1819
ΠΡΟΣ:
1. κ. Παντελή Τσακίρη
Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
email: info@oraiokastro.gr, grtipou@oreokastro.gr
2. κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ωραιοκάστρου
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3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
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ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε διακήρυξη για την ανάθεση της μελέτης βελτίωσης της 4ης
επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου
ΣΧΕΤ.: Η με Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009641819 2021-12-01

Κοινοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Διακήρυξη για
την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της 4ης επαρχιακής οδού ΘεσσαλονίκηςΩραιοκάστρου από τη ΧΘ 4+474,25 έως τη ΧΘ 5+441,65 για την προσαρμογή των
χαρακτηριστικών της οδού στο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ωραιοκάστρου», εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης €393.629,76 (προ ΦΠΑ).
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά σε: (α) μελέτη οδοποιίας για αστική οδό μήκους περίπου 3,0 χλμ.,
(β) μελέτη πέντε (5) κυκλικών ισόπεδων κόμβων, και (γ) μελέτη πεζογέφυρας. Επίσης, θα
εκπονηθούν οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (πολεοδομική, τοπογραφική,
γεωτεχνική), υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της οδού και των κόμβων, καθώς και
περιβαλλοντική μελέτη.
Από τη μελέτη της αναλυτικής Διακήρυξης προκύπτει σειρά προβλημάτων, από τα οποία
επιλέγουμε να αναφέρουμε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
α.
Εσφαλμένη βαρύτητα τεχνικής-οικονομικής προσφοράς: Στην παρ. 21.4 της Διακήρυξης
λαμβάνεται ως βαρύτητα της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς 80% και της οικονομικής
προσφοράς 20%, ενώ σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, κατά την
ανάθεση σύμβασης μελέτης το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα 30%, και τα λοιπά κριτήρια
ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα 70%.
β.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Η ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
είναι τελείως άστοχη. Ειδικότερα:
Κατηγορία μελετών 10: Ζητείται εμπειρία με χαρακτηριστικά, που ενώ δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως «μη σχετικά» ή «μη ανάλογα» με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως
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γ.

δ.

απαιτεί η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, αυτά είναι εξεζητημένα προσδιορισμένα
και συγκεκριμένα, τόσο που ακόμη και ο πιο καλόπιστος αναγνώστης να τα θεωρήσει
«φωτογραφικά».
Κατηγορίες μελετών 6, 8 και 9: Παρά το γεγονός ότι για την κατηγορία των στατικών μελετών
(8) ζητείται εμπειρία σε τεχνικό έργο οδοποιίας, στη συνέχεια ζητείται και εμπειρία σε στατική
μελέτη κτιριακού έργου, όπως και για τις κατηγορίες των αρχιτεκτονικών μελετών (6) και των
μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων (9). Η απαίτηση αυτή αντιβαίνει στη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 75 του ν. 4412/2016, που ορίζει ότι όλες οι απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής πρέπει
«να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Παρά το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύει η
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 75 περί σχετικότητας και αναλογικότητας των
απαιτήσεων με το αντικείμενο της σύμβασης, οι ζητούμενες πιστοποιήσεις, και ειδικότερα οι
πιστοποιήσεις ISO 22301:2019 και ISO 27001:2013, αφενός αντιβαίνουν στη διάταξη αυτή,
και, αφετέρου, θέτουν περιορισμούς που αποκλείουν τα περισσότερα μελετητικά σχήματα
της χώρας.
Πρόσθετη καταβολή (πριμ): Όπως προκύπτει από τον φάκελο δημόσιας σύμβασης, αλλά και
από την αναλυτική Διακήρυξη, δεν υπάρχει η υποχρεωτική πρόβλεψη (παρ. 8 άρθρου 184
του ν. 4412/2016) για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) σε περίπτωση κατά την οποία ο
ανάδοχος ολοκληρώσει τη μελέτη σε μικρότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο στα έγγραφα
της σύμβασης, με τις προϋποθέσεις αυτής της διάταξης. Στην πρότυπη Διακήρυξη η
πρόβλεψη αυτή υπάρχει ως άρθρο 15Α, με τη επισήμανση ότι ισχύει από 1.9.2021, και
επιπλέον στην παρ. 12.1 (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης).

Μετά τα παραπάνω, και με στόχο την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας, τη διασφάλιση
των αρχών της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, αλλά και τη διασφάλιση του
δημοσίου συμφέροντος, 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 Ωραιοκάστρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
email: ypourgos@yme.gov.gr
info@kostaskaramanlis.gr
2. κ. Γιώργο Καραγιάννη
Υφυπουργό Υποδομών
email: yfyp.yp@yme.gov.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 49 – 546 43 Θεσσαλονίκη
URL: www.smedekem.gr – E-mail: info@smedekem.gr
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Μαρία-Έλλη Γεράρδη
Γενική Γραμματέα Υποδομών
email: ggy@yme.gov.gr
2. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ
Διεύθυνση Διοίκησης
email: gram-dd@damt.gov.gr
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