
                                                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                    Θεσσαλονίκη  28  Ιουνίου  2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 426441(4752)

Ταχ.διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53

T.K.: 54248 Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣ:

1. Σύμπραξη Γραφείων Μελετών  των 
Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα και 
Κοκκινίδου Πελαγία
Σοφούλη 88 Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γελιοβάρη Ελευθερία

ΤΗΛ. : 2313331201 2.Πρόεδρο Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

e- mail : E.Geliovari@pkm.gov.gr

Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ στο
έργο:

   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΚΤΗΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ  ΤΟΥ
ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

   Προυπολογισμού δαπάνης: 3.387,64  € (χωρίς ΦΠΑ), 4.200,67 € με ΦΠΑ

Σχετ.:  Η με  υπ’αριθ.  715/07-6-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΗΓ7ΛΛ-ΧΛΙ)  απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  για  την  έγκριση  των  όρων  (περιεχόμενο)  της  Πρόσκλησης
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης.

   Λαμβάνοντας υπόψη:

α.  Το N.  4412/16 άρθρο  188  περί  υποχρεώσεων του  αναδόχου  και  περί  προγράμματος
ποιότητας παρ. 6. σύμφωνα με το οποίο ‘Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι
βασικοί  μελετητές  μετέχουν  υποχρεωτικά  ως  Τεχνικοί  Σύμβουλοι  -  Μελετητές  στην
εκτέλεση  αυτού.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων
καθορίζονται  όλα τα  θέματα που  ρυθμίζουν  τα  καθήκοντα και  τις  αρμοδιότητές  των
βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών
τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα’

β. Το Άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466(ΦΕΚβ’/25.9.18 αρ.
φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου  –  μελετητή  διεξάγεται  με  τη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση  ,  με  ανάρτηση  σχετικής  πρόσκλησης  στην  ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας αρχής’



γ. Το Άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 2. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466(ΦΕΚβ’/25.9.18 αρ.
φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής’

δ.  Το Άρθρο 4 ΙΙ.  Παρ.  3  της  Υ.Α.  ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466(ΦΕΚβ’/25.9.18
αρ.φ.  4203)  σύμφωνα  με  το  οποίο  ‘η  αναθέτουσα αρχή συγκροτεί  τριμελή επιτροπή
διαπραγμάτευσης  χωρίς  χρήση  του  ΜΗΜΕΔ,  η  οποία  αποτελείται  από  τεχνικούς
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προισταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας
του φορέα κατασκευής του έργου, ένα από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο’.

ε.  Το  άρθρο  Άρθρο  4  Ι.  Παρ.  4  της  Υ.Α.  ΥΠΟΜΕ
αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466(ΦΕΚβ’/25.9.18  αρ.  φ.  4203)  σύμφωνα  με  το  οποίο  ‘Η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο. Σε
κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά
μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου’.

στ. Το Άρθρο 9. Παρ. 4 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ’/25.9.18 αρ.
φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει
τις  πιστώσεις  του  έργου’.   Με  την  υπ’αριθμ715/2022  Απόφαση  της  Ο.Ε./Π.Κ.Μ.
εγκρίθηκε  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση για την  παροχή Υπηρεσίας  τεχνικού συμβούλου – μελετητή του έργου:
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και χρηματοδοτείται από :

     Την έγκριση προ-δέσμευσης πίστωσης 34.957,62 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
από τον τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ για το έτος 2022.

     Την έγκριση δέσμευσης πίστωσης 249.287,55 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) από
τους πόρους του ενταγμένου έργου του ΕΣΥΠ στον ΠΔΕ με κωδικό 2014ΣΕ02700000
και τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και
της βιωσιμότητάς του».

ζ). Την  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  50302/29-04-2021  Απόφαση  Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων (ΑΔΑ : ΩΔΞ446ΜΤΛΡ-ΞΑΝ), για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  2021,  στη  ΣΑΕ  027  ποσού  379.150,00  Ευρώ,  με  κωδικό
2014ΣΕ02700000 με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για Επεμβάσεις για τη βελτίωση
της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς  του» 

η). Τη  μελέτη για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με
Προγραμματική Σύμβαση, μετά από ανάθεση (ΑΔΑ: 63Ρ57ΛΛ-6ΤΗ), από την Σύμπραξη
Γραφείων  Μελετών   των  Παπασπυροπούλου  Κωνσταντίνα  και  Κοκκινίδου  Πελαγία,
εγκρίθηκε  και  παραλήφθηκε  με  την  υπ’  αρ.  311/2021  (ΑΔΑ  :  ΩΚΡΖ7ΛΛ-9ΨΣ)
Απόφαση Οικ. Επιτροπής της  ΠΚΜ.

θ).  Την  Απόφαση  ΔΕΣΥΠ/754-21/22-04-2021  για  την  έγκριση  της  Προγραμματικής
Σύμβασης  ανάμεσα στο  ΕΣΥΠ και  την  Περιφέρεια   Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την
εκτέλεση έργου «Τεχνικών Επεμβάσεων στην Κτηριακή Υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη
Βιομηχανική  Περιοχή  Θεσσαλονίκης»  προϋπολογισμού  284.245,17  €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΑΔΑ : 68ΥΛΟΞΜΓ-2Θ3).

 ι). Την  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΚΜ και του ΕΣΥΠ για την
υλοποίηση  του  έργου  με  τίτλο:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΚΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ  ΤΟΥ  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  ΣΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με την υπ’ αρ. 5411/2021 (ΑΔΑ : Ω24Κ7ΛΛ-ΔΙ1)  Απόφαση Οικ.
Επιτροπής της  ΠΚΜ.



κ).  Την  με  υπ’αριθ.  715/07-6-2022  (ΑΔΑ:ΨΡΗΓ7ΛΛ-ΧΛΙ)   απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής/Π.Κ.Μ.   περί  συγκρότησης  Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας  ανάθεσης  παροχής  υπηρεσιών  τεχνικού  συμβούλου  -  μελετητή  για  την
εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος  και  την  διαβίβαση  της  παραπάνω  απόφασης  στην
Δ.Τ.Ε./ΠΚΜ,  προκειμένου  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  έως  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμβασης της παραπάνω παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην με αρ. ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-
2018) Υ.Α. ΥΠΟΜΕ.

λ). Το γεγονός ότι η Σύμπραξη Γραφείων Μελετών  των Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα
και  Κοκκινίδου  Πελαγία    ήταν ο  βασικός  μελετητής  της  μελέτης,  βάση της  οποίας
πραγματοποιείται το έργο με τίτλο:

    «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

   Σε ενέργεια Σχετικού,

1. Προσκαλείται

    Η ομάδα βασικών μελετητών βάση της οποίας πραγματοποιείται το έργο του
θέματος, ήτοι:

Η  Σύμπραξη Γραφείων Μελετών  των Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα και Κοκκινίδου
Πελαγία με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Σοφούλη 88 Τ.Κ. 55131, τηλέφωνο 2310441690,
e-mail: info@mimel.gr
 (κοινός εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ   Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα),

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την Υ.Α.
ΥΠΟΜΕ  αρ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ  466/10-09-2018  (ΦΕΚ  4203/  Β/25-09-2018)  κατ’
εφαρμογή του άρθρου 188 παρ.6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 του Ν. 4412/2016,
ως Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΚΤΗΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ  ΤΟΥ  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Τη  Δευτέρα  11/07/2022 και  ώρα  10.00  π.μ.  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Έργων/Π.Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53  Θεσσαλονίκη, καταθέτοντας προσφορά σύμφωνα με το
άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 4 της ανωτέρω αναγραφόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους
αποκλεισμού του
άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του
άρθρου  75  παρ.  2  του  Ν.  4412/2016,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και
οικονομική προσφορά.

Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του
Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της
αξίας της  σύμβασης του έργου [225.842,34 € *1,5%= 3.387,64 € χωρίς ΦΠΑ + 813,03
(ΦΠΑ 24%) = 4.200,67 € με ΦΠΑ], σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ
του άρθρου
5 του Ν. 4412/2016.



2.  Η  παρούσα  πρόσκληση  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (διαδικτυακή πύλη αρχής www.pkm.gov.gr) και θα παραμείνει αναρτημένη για
δέκα (10) ημέρες.

3.  Ενημερώνεται  η  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης  προκειμένου  να
προσκαλέσει την επιτροπή σε συνεδρίαση ως ανωτέρω.

      Η Αν. Προϊσταμένη
Υποδ/νσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος

ΔΤΕ / ΠΚΜ

Δέσποινα Ανταβαλίδου 
                                                   Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β
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