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Θεσσαλονίκη, 10.7.2022
Αριθ. πρωτ.: 1895
ΠΡΟΣ:
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Πέλλας / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
email: yte@pella.gr
lkarapanagiotidis@pella.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης
ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ: 22PROC010769194 2022-06-20 Διακήρυξη

Ενημερωθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας για την παραπάνω σχετική Διακήρυξη για την
ανάθεση μελέτης άνω του ορίου του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
€404.441,81 προ ΦΠΑ.
Καταρχάς, εκτιμούμε ότι, εκ παραδρομής, αντί να αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης,
αναφέρεται η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του
Δήμου Αλμωπίας για την ανάθεση της μελέτης.
Περαιτέρω, από τα στοιχεία της διακήρυξης προκύπτει ότι ορίζεται μία σειρά κριτηρίων
επιλογής (άρθρο 19), και συγκεκριμένα απαιτήσεις για:
α.
β.
γ.
δ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα,
Ασφαλιστική κάλυψη,
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και
Πιστοποίηση των οικονομικών φορέων,

που εκτός από το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά (όπως π.χ. οι απαιτήσεις ασφαλιστικής
κάλυψης) είναι υπερβολικά για το μέγεθος της υπό ανάθεση σύμβασης, φαίνεται ότι δεν έχουν
τεθεί νομίμως, αφού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016:
«3. Για τη συμπερίληψη, στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των
προβλεπομένων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019 (Α’
112), αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας μελέτης, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών.».
Στην παράγραφο 24.3 της άνω αναλυτικής Διακήρυξης, αναφέρεται μόνον η με αριθ. 04/1.3.2022
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Πέλλας, χωρίς να αναγράφεται το θέμα της
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γνωμοδότησης. Ωστόσο, η γνωμοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 77 πρέπει να προέρχεται από το
Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν η Υπηρεσία σας έχει ζητήσει
γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, και αν όχι,
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Ακριώτη
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.
2.
3.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-ΤΚΜ, grproedrou-tkm@central.tee.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, segm@segm.gr
Σύλλογος Μελετητών Ελλάδας, sme@tee.gr
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