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ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάληψης δαπάνης για την
πραγματοποίησης Γεωφυσικής Έρευνας στη στάθμη θεμελίωσης των κτιρίων
στο έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Σχετ.:

υπ΄

αρ.

Πρωτ.

2458/34/05-01-2017,

απόφαση

της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την ανάθεση Γεωφυσικής έρευνας στο γήπεδο της Πανεπιστημιούπολης.

Όπως γνωρίζετε η ανάθεση μελετών, ερευνών και υπηρεσιών διέπεται από τις
διατάξεις του Νόμου Ν.4412/2016 και του Ν.3316/05, όπου σαφώς αναφέρεται η
απαγόρευση ανάθεσης μελετητικού αντικειμένου σε Πανεπιστημιακά Ερευνητικά
Ιδρύματα, τα οποία από τη φύση τους και τους σκοπούς λειτουργίας τους έχουν θέση
Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά το παρελθόν είχαν παρουσιασθεί πολλές περιπτώσεις ανάληψης μελετών από
Επιτροπές Ερευνών των διαφόρων Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας. Μετά από
έντονες διαμαρτυρίες του Σ.Ε.Γ.Μ. (Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών) προς
διάφορους φορείς που παρανομούσαν, φάνηκε ότι το πρόβλημα αυτό είχε τεθεί σε μία
διαδικασία επίλυσης.
Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες νέων ανάλογων
αναθέσεων μελετών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και ΑΕΙ, τουλάχιστον όσον αφορά στο
αντικείμενο της κατηγορίας των Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Γεωφυσικών
Ερευνών και Μελετών, και μάλιστα με ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό, με πολλές
μάλιστα από τις αναθέσεις να μη δημοσιοποιούνται.
Σημειώνουμε ότι παρόμοιες μελέτες, με αυτές που ανατίθενται ως ''ερευνητικά
προγράμματα'' ή ως παροχή υπηρεσιών, έχουν επανειλημμένως προκηρυχθεί από
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τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ) και
ανατεθεί σε μελετητικά γραφεία ή μελετητές εγγεγραμμένους στο Τμήμα Μητρώου
Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και
Δικτύων στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Έρευνες &
Μελέτες).
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και σύμφωνα με την σχετική νομολογία, ζητάμε να
διακόψετε την εν λόγω σύμβαση, ως μη σύννομη.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα θέλαμε επίσης, αφενός μεν να μας ενημερώσετε
εγγράφως για τις τρέχουσες συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της
Υπηρεσίας σας και Ερευνητικών Ινστιτούτων σχετικά με γεωλογικό, υδρογεωλογικό και
γεωφυσικό αντικείμενο, αφετέρου δε τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά με την εν
λόγω πρόσφατη ανάθεση γεωφυσικών ερευνών στο Α.Π.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας έχοντας έννομο συμφέρον θα εξαντλήσει
όλα τα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του
αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αυτού του φαινόμενου στο μέλλον.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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