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ΕΡΓΟ: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά»
ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με την με Αριθμ.πρωτ. 6891/11-02-2020 διακήρυξη του Δήμου Παύλου Μελά,
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.)
Δήμου Παύλου Μελά».
Με την παρούσα καταθέτουμε εμπρόθεσμη ένσταση κατά της Προκήρυξης του
Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά», για τους
παρακάτω λόγους.
Η μελέτη όπως αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη, αφορά στη σύνταξη της Κύριας
Μελέτης Χωρικού Σχεδιασμού του Τ.Χ.Σ. για το Δήμο Παύλου Μελά και ειδικότερα της
Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης, σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), όπως ορίστηκαν µε την
υπ’ αριθµ. 27016/6-6-2017 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ
1975Β’/7-6-2017), ενώ παράλληλα πρόκειται να συνεκτιμηθούν οι μεταβολές που θα
επέλθουν στις άλλες δυο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Παύλου Μελά (Πολίχνης,
Ευκαρπίας) των οποίων οι τροποποιήσεις των ΓΠΣ είναι υπό έγκριση.
Επιπροσθέτως στον φάκελο της δημόσιας σύμβασης της προκήρυξης, στο κεφάλαιο που
αφορά το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών αναφέρεται πως στην Β’ Φάση του
Τ.Χ.Σ. γίνεται συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών
δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης.
Θεωρούμε ότι λανθασμένα και παρανόμως, δεν συμπεριλήφθηκε στις ελάχιστες
απαιτήσεις της μελετητικής ομάδας του Υποψήφιου Αναδόχου η συμμετοχή της κατηγορίας
20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες).
Η εκπόνηση της γεωλογικής μελέτης έχει κριθεί απαραίτητη από τις αρμόδιες αρχές της
χώρας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ)
του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), όπως ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 27016/6-6-2017
Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1975Β’/7-6-2017), τις οποίες
μάλιστα επικαλείται η προκήρυξη πως εφαρμόζει!
Σύμφωνα με τις εν λόγω Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
(Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241), η Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών
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Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών εκπονείται ως
υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης του ΤΧΣ και η μελέτη αφορά στις περιοχές του ΟΤΑ
που δεν καλύπτονται από μελέτες της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997 και τις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές μέσω του ΤΧΣ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στην Γεωλογική τεκμηρίωση των ΤΧΣ, οι αντίστοιχες μελέτες
εκπονούνται με βάση τις εγκεκριμένες με την υπ’ αριθ. οικ. 37691/12.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1902 Β΄ απόφαση για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας που
συντάσσονται στο πλαίσιο των μελετών ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ προδιαγραφές, με προσαρμογή
των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού
σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του ν. 4447/2016). Ειδικά οι γεωλογικές
μελέτες των ΤΧΣ αναφέρονται μόνο στις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει γεωλογική
μελέτη, όπως ακριβώς συμβαίνει με την Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η απουσία της κατηγορίας 20, αποτελεί ουσιαστική
παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, αφού η Γεωλογική μελέτη απαιτείται ως
υποστηρικτική μελέτη για την έκδοση του Π.Δ. του ΤΧΣ.
Προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα, η απόφαση της Υπηρεσίας σας,
για την απαξίωση του πνεύματος του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και της
πλημμελούς εφαρμογής των θεσμοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών για την ορθή
εκπόνηση των μελετών ΤΧΣ.
Κατόπιν των ανωτέρω και για την εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, τη
τήρηση του νόμου, την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και των
Γεωλόγων μελετητών γενικότερα, καθώς και για την διασφάλιση της ορθής εκπόνησης της
μελέτης και τελικά της δυνατότητας θεσμοθέτησης της, ζητούμε με την παρούσα ένσταση:
την ακύρωση της προκήρυξης,
την ορθή επανάληψή της Προκήρυξης του Διαγωνισμού με την συμμετοχή
πτυχίου κατηγορίας 20
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, τα μέλη του οποίου έχουν έννομο συμφέρον, θα
εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, 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 κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ.: 2313321763, 2313321700
Email: ckarapanagiotou@mou.gr
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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
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