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ΘΕΜΑ:

Διευκρινήσεις περί της ανάθεσης «Παροχής Τεχνικής βοήθειας για τον
έλεγχο των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού υφισταμένων δικαιωμάτων»
από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών

Σχετ.:

Απόφαση 3070 Δήμου Άργους – Μυκηνών, από 1η Νοεμβρίου 2018

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να μας δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις γύρω από την
ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Τεχνικής βοήθειας για τον έλεγχο των
αιτήσεων αδειών χρήσης νερού υφισταμένων δικαιωμάτων» από τον Δήμο Άργους –
Μυκηνών την 1η Νοεμβρίου 2018 (Αριθμός απόφασης:3070), καθώς υπάρχουν ορισμένες
ασάφειες στον τρόπο διαχείρισης της ανάθεσης, η οποία πιθανότατα θα έπρεπε να ανατεθεί σε
μελετητή ή μελετητικό γραφείο κάτοχο μελετητικού πτυχίου σε κατηγορία συναφή με υπόγεια
νερά (κατηγορίες 20) και όχι σε τεχνικό - κτηματομεσιτικό γραφείο το οποίο παρουσιάζει απλώς
στην ομάδα μελέτης, χημικό μηχανικό με πτυχίο τάξης Α στις περιβαλλοντικές μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα:
- Αν και εφόσον η παροχή υπηρεσίας αφορά μελετητικό αντικείμενο τότε θα έπρεπε να κληθεί
μελετητής συναφούς κατηγορίας με το αντικείμενο, ήτοι γεωλόγος – υδρογεωλόγος (Κατ. 20)
και σίγουρα όχι μελετητής ή μελετητικό γραφείο κατηγορίας 27 - το οποίο τονίζεται και ως
πρόσθετο προσόν της ομάδας μελέτης.
- Η απευθείας ανάθεση μελέτης ή παροχής υπηρεσίας συμβούλου, γίνεται έπειτα από
κλήρωση στο ΚΗΜΔΗΣ εφόσον έχει προβλέψει ο φορέας ανάθεσης να συντάξει σχετικό
μητρώο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μόνο δικαιολογείται η διαδικασία της ανάθεσης με
διαπραγμάτευση ή όποια άλλη διαδικασία ακολουθήθηκε από τον Δήμο Άργους την οποία
δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
- Δεν αναφέρεται πουθενά με ποιον τρόπο υπολογίστηκε το ποσό της προεκτιμώμενης
αμοιβής. Υπενθυμίζεται πως εφόσον αφορά μελετητικό αντικείμενο ή παροχές συμβούλου
προκύπτουν από τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και όχι
αυθαίρετα.
Κατόπιν των ανωτέρω επιθυμούμε να μας γνωστοποιήσετε τα εξής:
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- την υπ’ αρίθμ.2/2018 Μελέτη της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πρασίνου, όπου προφανώς περιγράφεται η αναγκαιότητα της σχετικής υπηρεσίας.
- τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Τεχνικής βοήθειας για τον έλεγχο
των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού υφισταμένων δικαιωμάτων» όπου προφανώς
περιγράφεται το είδος της παρεχομένης υπηρεσίας.
- τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε η σχετική παροχή υπηρεσίας στον Ευάγγελο Ι. Κούτρα,
Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε., M.Sc. Upgrading of Buildings,
Κτηματομεσίτη, Α.Μ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.:44953.
όπως διευκρινισθεί αν υπήρξε κάποια εκ’ παραδρομής παράληψη στην διαδικασία της
ανάθεσης της μελέτης, η οποία απέκλεισε την συμμετοχή των γεωλόγων μελετητών.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας 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.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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