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Θζμα:

Προβλιματα ςε διακιρυξθ διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
Χωρικοφ χεδίου

μελζτθσ Σοπικοφ

χετ.: Θ Διακιρυξθ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν Επιλογι Αναδόχου Εκπόνθςθ Μελζτθσ «ΤΟΡΙΚΟ ΧΩΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΘΜΟΥ ΣΚΥΔΑΣ» όπωσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σκφδρασ ςτισ 19/10/2017
(http://www.skydra.gr/prokir-diagonis-diakirikseis) και περιλθπτικά ζχει δθμοςιοποιθκεί ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ ΩΒΘ6Ω12-ΓΩΧ
Με τθν παροφςα επιςτολι ςασ γνωςτοποιοφμε τθν αντίκεςι και τον ζντονο προβλθματιςμό μασ για τουσ
κάτωκι ςυγκεκριμζνουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του Διμου ςασ για τθν ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ
με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχζδιο (ΤΧΣ) Διμου Σκφδρασ» και προεκτιμϊμενθ αξία €717.899,13 (προ ΦΡΑ):
-

Στο τεφχοσ προεκτίμθςθσ αμοιβϊν προβλζπεται κατανομι του προχπολογιςμοφ μεταξφ των 2
βαςικϊν μελετθτικϊν πτυχίων (κατθγορίεσ 1&2) με ποςοςτά 80% - 20% χωρίσ όμωσ αυτό να
τεκμαίρεται από τθ φυςιογνωμία του Διμου Σκφδρασ και το ςυνθμμζνο τεφχοσ τεχνικϊν
δεδομζνων. Θ κατανομι αυτι οδθγεί ςτθν κλιςθ πτυχίων τθσ κατθγορίασ 1 (χωροταξικζσ &
ρυκμιςτικζσ μελζτεσ) τάξθσ Δ’ και άνω. Δεδομζνου ότι υπάρχει μόνο 1 γραφείο ςτθ χϊρα που
διακζτει πτυχίο ςτθν κατθγορία 1 και τάξθ Δ (βάςθ www.ypex-mele.gr), είναι εμφανζσ ότι
περιορίηεται ςθμαντικά ο ανταγωνιςμόσ.

-

Από το άρκρο 12 τθσ προκιρυξθσ προκφπτει ότι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν εκπόνθςθ τθσ
μελζτθσ είναι 36 μινεσ, παρόλα αυτά, θ χρθματοδότθςθ τθσ μελζτθσ δεν είναι εξαςφαλιςμζνθ,
μιασ και οι πόροι προζρχονται από ΣΑΤΑ οι οποίοι κατανζμονται ετθςίωσ από το 2017 μζχρι και το
ζτοσ 2023, ενϊ εγγεγραμμζνα ςτο προχπολογιςμό του Διμου είναι μόνο 70.000€ για το 2017!

-

Στο άρκρο 19 τθσ προκιρυξθσ γίνεται κατάχρθςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τα οποία είναι
εντελϊσ αςφμμετρα με το αντικείμενο, το μζγεκοσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ:
o

Θ απαίτθςθ ςτθν παράγραφο 19.2 για ελάχιςτο μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3)
τελευταίων οικονομικϊν χριςεων 1 εκατομμυρίου ευρϊ κρίνεται ιδιαιτζρωσ υπερβολικι
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι ςυγκυρία και τα δεδομζνα τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
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o

Οι απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 19.3 περί τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τόςο
ςτθν εκπόνθςθ «παρομοίων» με τθν υπό ανάκεςθ μελετϊν όςο και ςτο ελάχιςτο
απαιτοφμενο ςτελεχιακό δυναμικό (14 μθχανικοί) είναι ιδιαιτζρωσ υπερβολικζσ και
δυςανάλογεσ μιασ και δε δικαιολογοφνται για το μζγεκοσ και τθν πολυπλοκότθτα τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.

o

Θ απαίτθςθ για πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο
19.3.γ.ii δθμιουργεί ςυνκικεσ ιδιαίτερα περιοριςμζνθσ ςυμμετοχισ.

Επιπλζον, κατά τθν ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων - www.eprocurement.gov.gr), με ΑΔΑΜ 17PROC0021010531 και ςυγκεκριμζνα ςτθ κυρίδα
"περιγραφι με όρουσ CPV" επιλζχκθκε εςφαλμζνα ο κωδικόσ 71320000-7 που αντιςτοιχεί ςε "Υπθρεςίεσ
εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν", αντί του ορκοφ (κατά το ςχετικό παράρτθμα του Ν4412/2016) 71410000-5
που αντιςτοιχεί ςε "Υπθρεςίεσ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ".
Δεδομζνου ότι ςε εκνικό επίπεδο το ΚΘΜΔΘΣ αποτελεί πλζον το επίςθμο μζςο ενθμζρωςθσ των
υποψιφιων οικονομικϊν φορζων ςχετικά με τθν ανακοίνωςθ διακθρφξεων (γεγονόσ που αναγνωρίηεται και
από τθν οικεία διακιρυξθ - άρκρο 16, παρ.2), το προαναφερκζν ςφάλμα φαλκιδεφει τθν πλιρθ και ορκι
ενθμζρωςθ των υποψθφίων και ωσ εκ τοφτου επθρεάηει άμεςα τον υγιι ανταγωνιςμό.
Κατά ςυνζπεια -και ςυμπλθρωματικά με τουσ υπόλοιπουσ λόγουσ- θ διακιρυξθ κα πρζπει να
επαναδθμοςιευκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ με τθν ορκι περιγραφι με όρουσ CPV.
Σφμφωνα λοιπόν, με τα παρατικζμενα ςτοιχεία, θ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ του Διμου Σκφδρασ παραβιάηει
τισ Αρχζσ τθσ διαφάνειασ, του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και τθσ ιςότθτασ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων,
αλλά και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 75 (Κριτιρια επιλογισ) του ν. 4412/2016, που τονίηει
ότι όλεσ οι απαιτιςεισ ςυμμετοχισ που επιβάλλουν οι ανακζτουςεσ Αρχζσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ
«ςχετίηονται και είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ».
Για τον λόγο αυτό, ηθτοφμε να ανακαλζςετε τθν επίμαχθ διακιρυξθ για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω μελζτθσ,
και να τθν επαναπροκθρφξετε, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωσ άνω παρατθριςεισ.
Θ παροφςα κοινοποιείται και ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ για το ζλεγχο τθσ
νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σκφδρασ περί ζγκριςθσ των όρων τθσ
διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΩΝΒΞΩ12-10Η/30.10.2017)
Με εκτίμθςθ,
Θ Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματζασ του Δ.Σ.

Αιμιλία Αλεξανδροποφλου

Νίκοσ Κουτςομάρκοσ

Σθλζφωνα επικοινωνίασ:
Αιμιλία Αλεξανδροποφλου (Ρρόεδροσ ΔΣ): +30 6978005127
Νίκοσ Κουτςομάρκοσ (Γεν. Γραμματζασ ΔΣ) : +30 6944793566, e-mail: grammateia@chorotaxia.gr
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Πίνακασ αποδεκτϊν:
1) Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ
Υπόψθ: α) Τπουργοφ κου Γ. τακάκθ
Μεςογείων 119, ΤΚ 101 92 Ακινα
Τθλ: 213 1513868/870/872
Φαξ: 2131513701
e-mail: secmin@ypen.gr
β) ΓΓ Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ, κα Ε. Κλαμπατςζα
e-mail: gramchora@prv.ypeka.gr

2) Τπουργείο Τποδομϊν & Μεταφορϊν
Υπόψθ: Τπουργοφ κου Χ. πίρτηθ
Αναςτάςεωσ 2 & Τςιγάντε, ΤΚ: 10191, Ραπάγου
email: ypourgos@yme.gov.gr

3) ΕΑΑΔΗΤ/ Διεφκυνςθ υντονιςμοφ & Ελζγχου/ Σμιμα Ελζγχου
Κεφαλλθνίασ 45 και Κόμνα Τράκα, ΤΚ: 11257, Ακινα
email: eaadhsy@eaadhsy.gr

4) Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ
Υπόψθ: Προζδρου κου Γ. ταςινοφ
email:gramproedrou@central.tee.gr

5) Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ – Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ
Υπόψθ: Προζδρου κ. Ράρι Μπίλλια
Μ. Αλεξάνδρου 49, ΤΚ: 54643, Θεςςαλονίκθ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr

Διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ :Σ.Θ. 43563, Σ.Κ. 12461, Σαχυδρομικό Κατάςτθμα Χαϊδαρίου
Ιςτοςελίδα
: www.poleodomia.gr, www.chorotaxia.gr
E-mail
: grammateia@chorotaxia.gr

3

