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ΘΕΜΑ: «Επιστολή Διαμαρτυρίας για τα Υπερβολικά Κριτήρια Επιλογής στην Προκήρυξη
του Διαγωνισμού για την Εκπόνηση της Μελέτης Τ.Χ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»
ΣΧΕΤ:

1. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016)
2. Αναλυτικά Τεύχη Προκήρυξης Δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 717.899,13 € (χωρίς
Φ.Π.Α. 24 %)

Με μεγάλη αγανάκτηση διαπιστώσαμε πως στην προκήρυξη του θέματος τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 δεν αποβλέπουν στο να διαπιστώσει η αναθέτουσα αρχή
εάν ο εκάστοτε προσφέρων διαθέτει κατά τεκμήριο την ικανότητα να ανταποκριθεί στην
εκτέλεση της σύμβασης, αλλά στο να περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο τον αριθμό των
διαγωνιζομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται. Πρακτικές τεχνητής - πλασματικής απομείωσης του
αριθμού των υποψηφίων σε δημόσιους διαγωνισμούς χωρίς να προκύπτουν σαφείς ανάγκες,
ούτε από το είδος, ούτε από το μέγεθος της μελέτης, έχουν διαπιστωθεί από τον ΣΥΝΓΕΜΕ
(αλλά και από το σύνολο της μελετητικής κοινότητας) και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων
προκηρύξεων μελετών. Στην περίπτωση του Δήμου Σκύδρας η στρέβλωση του πνεύματος του
Νόμου 4412 (σχετ. 1) είναι προφανέστατη, ενώ οι παρουσιαζόμενες ανάγκες προσχηματικές.
Τα κριτήρια που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή απέχουν κατά πολύ από τις αρχές
τις αντικειμενικότητας. Περιορίζουν σε υπερβολικό βαθμό τον αριθμό των υποψηφίων, ενώ
παράλληλα αποκλείουν μεγάλη μερίδα μελετητών που διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για την
απρόσκοπτη εκπόνηση της μελέτης, μη εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο συνθήκες επαρκούς
ανταγωνισμού. Ποιο συγκεκριμένα:
-

Ο ελάχιστος απαιτούμενος κύκλος εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις από
την προκήρυξη ανέρχεται στο ύψος του 1εκ. ευρώ, απαίτηση την οποία καλύπτουν ελάχιστα
μελετητικά σχήματα της χώρας, καθώς η οικονομική κρίση δεν έχει ευνοήσει την εκτέλεση
αρκετών συμβάσεων αυτού του ύψους. Τη στιγμή δηλαδή που οι προκηρύξεις μελετών, εδώ
και οκτώ σχεδόν έτη εμφανίζονται με το σταγονόμετρο, εγείρεται η απαίτηση από ένα δήμο
13 οικισμών με πληθυσμό 15.654 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2002), για ελάχιστο κύκλο
εργασιών που δεν ζητήθηκε ούτε στην περίπτωση ΟΤΑ εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων με
περισσότερο πολύπλοκες απαιτήσεις.
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-

Ο αριθμός των ζητούμενων παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών είναι αν μη τι άλλο
παράξενος. Για παράδειγμα απαιτούνται οκτώ μελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και δημιουργείται το
ερώτημα γιατί οκτώ και όχι δύο ή δώδεκα. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κανένα επιστημονικό ή
επαγγελματικό κριτήριο το οποίο να παραπέμπει σε ένα βέλτιστο αριθμό εκπονηθέντων
μελετών κατά την διάρκεια πενταετίας. Αν για παράδειγμα ένα μελετητικό σχήμα έχει εκπονήσει
δύο μελέτες κατά την τελευταία πενταετία, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει επαρκή εμπειρία;
Τονίζεται δε ότι οι χωροταξικές μελέτες, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, έχουν ιδιαίτερα
μεγάλη διάρκεια και επομένως κάποια σχήματα δεν μπορούν να έχουν πολλές μελέτες σε
παράλληλη εξέλιξη για να μπορούν να εξασφαλίσουν την σωστή εκτέλεσή τους.
-

Το ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό από τα τεύχη της εν λόγω προκήρυξης,
περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων, καθώς απευθύνεται μόνο σε μεγάλης δυναμικότητας
μελετητικά γραφεία ή σχήματα (συμπράξεις). Η απαιτούμενη βέβαια δυναμικότητα
παραπέμπει σε μελέτη οικιστικών συγκροτημάτων μεγέθους ευρωπαϊκής μητρόπολης και
όχι σε ελληνική πόλη της περιφέρειας. Συγκεκριμένα απαιτούνται δέκα τέσσερις επιστήμονες
(10 μηχανικοί, 2 περιβαλλοντολόγοι, 2 γεωλόγοι) για την εκπόνηση του ΤΧΣ του Δήμου
Σκύδρας. Σημειώνεται πως ΟΤΑ με πολλαπλάσιο πληθυσμό (σε αστικά κέντρα της Αττικής,
της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας) ή με ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω μορφολογίας
(νησιωτικές και ορεινές περιοχές), ολοκλήρωσαν τα ΣΧΟΟΑΠ και τα ΓΠΣ τους,
απροβλημάτιστα, έγκαιρα και με λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, χωρίς να εγείρουν
παρόμοιες απαιτήσεις προσωπικού.

-

Οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται περιορίζουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των
υποψηφίων, ενώ παράλληλα είναι περιττές, καθώς κατά την εκπόνηση χωροταξικών και
πολεοδομικών μελετών δεν απαιτείται ιδιαίτερη οικολογική διαχείριση. Σε αυτό το σημείο
γνωστοποιούμε στους συντάξαντες της προκήρυξης πως η ζητούμενη πιστοποίηση αφορά
την λειτουργία του εκάστοτε οικονομικού φορέα και μόνο (διάθεση απορριμμάτων,
ανακύκλωση χαρτιού, κλπ) και δεν εξασφαλίζει την οικολογική προσέγγιση του χωροταξικού
αντικειμένου. Πλήθος μελετών ανά την επικράτεια έχουν περαιωθεί με σεβασμό στο
περιβάλλον του εκάστοτε ΟΤΑ – εάν και εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη πρόθεση από τις
τοπικές αρχές - χωρίς να διαθέτουν τα μελετητικά σχήματα αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
Εκ των ανωτέρω, καταλήγουμε ευλόγως στη διαπίστωση, ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη

απευθύνεται σε «λίγα», ελπίζουμε δε όχι συγκεκριμένα, μελετητικά σχήματα. Ο αριθμός των
υποψηφίων από τις παράλογες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής μειώνεται σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να μην εξασφαλίζονται οι συνθήκες επαρκούς ανταγωνισμού, όπως θεωρητικά
προβλέπεται από τον νόμο 4412, γεγονός το οποίο συνιστά ουσιαστική παραβίαση του
πνεύματος της κείμενης νομοθεσίας και διαστρέβλωση θεσμικών ποιοτικών κριτηρίων, τα
οποία, ενώ έχουν τεθεί ως εργαλεία στις διάθεση των αναθέτουσων αρχών, τελικά
χρησιμοποιούνται με προκλητικό τρόπο για την φωτογραφική επιλογή συγκεκριμένων
μελετητικών σχημάτων, υπό το σύννομο πέπλο της αναζήτησης ποιότητας.
Η δημοσίευση της προκήρυξης του ΤΧΣ του Δήμου Σκύδρας, προκαλεί δυσαρέσκεια στην
μελετητική κοινότητα, καθώς τείνει να παγιώσει μία κατάσταση αδιαφάνειας, απαξιώνοντας και
διαστρεβλώνοντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προωθώντας νέες μεροληπτικές
διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις.
Για την ορθή εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, την τήρηση του νόμου,
του επαρκούς και του υγιούς ανταγωνισμού, την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
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των Γεωλόγων μελετητών, αλλά και γενικότερα, καταγγέλλουμε την προκήρυξη της μελέτης
Τ.Χ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ. Για την διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του διαγωνισμού ζητάμε
την ορθή επανάληψή της προκήρυξης, χωρίς τις υπερβολικές απαιτήσεις των κριτηρίων του
κεφ. 19, οι οποίες δεν προκύπτουν ούτε από το μέγεθος, ούτε από το είδος και τις ιδιαιτερότητες
της μελέτης.
Σε αντίθετη περίπτωση, σάς ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, έχοντας έννομο συμφέρον,
θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, έναντι πάσης ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαστικής
εξουσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του, αλλά και
να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων πρακτικών / αναθέσεων, κοινοποιώντας παράλληλα τις
θέσεις του τόσο σε θεσμικούς φορείς, όσο και στον εθνικό και τοπικό τύπο.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 - Αθήνα
Τηλ.: 213-2124700
FAX: 213-2124777
e-mail: eaadhsy@eaadhsy.gr, president.office@eaadhsy.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γρ. Προέδρου ΔΣ Δρ. Σπυρ. Μάμαλη
Ελ. Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310.278817-18, 2310.236379, 2310236305
Fax: 2310.236308
e-mail: info@geotee.gr, mamalis@econ.auth.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)
Σίνα 10, Αθήνα 10672
Τηλ: 210 6452232, Fax: 210 6444685
e-mail: segm@segm.gr
Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
Διδότου 26 - 106 80 Αθήνα
Τηλ. 210.6540730
www.geologist.gr
email: sylgeol@gmail.com, info@geologist.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
email: plessak@yahoo.com
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