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ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ»
κ. Γενικέ,
Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία – καταγγελία μας σχετικά με
τους απαράδεκτους όρους του Διαγωνισμού του θέματος, που προκηρύξατε, σύμφωνα με
τους οποίους καταστρατηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων Μελετητών
και γενικότερα του κλάδου των Γεωλόγων για τους παρακάτω λόγους:
1. Η ΕΑΓΜΕ, ως υπηρεσία Δημοσίου Δικαίου οφείλει να εφαρμόσει τον Κανονισμό
Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519Β/2007-2017), Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία του
άρθρου 53 του ν.4412/2016(Α’ 147)), με βάση τον οποίο θα γίνει η προσφερόμενη
έκπτωση. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ10 «Καταγραφές Σημείων
Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών», σύμφωνα με το οποίο η εργασία
αυτή κοστολογείται 128,84 ευρώ (200 πρώτα σημεία) και 110,43 ευρώ (τα υπόλοιπα
σημεία).
Αντίθετα, η ΕΑΓΜΕ αυθαίρετα και χωρίς καμία τεκμηρίωση κοστολογεί την απογραφή
κάθε σημείου με € 7,258 ευρώ δηλαδή εφαρμόζει έκπτωση 93-94%. Επιπλέον, επί της
τιμής αυτής καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσφέρει έκπτωση!!!.
2. Εσφαλμένα η Προκήρυξη του Διαγωνισμού γίνεται ως Παροχή Υπηρεσίας και όχι ως
Μελέτη και δεν απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να κατέχει πτυχίο Μελετητή
κατηγορίας 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές Έρευνες και Μελέτες).
Επιπλέον, σύμφωνα με την Προκήρυξη της ΕΑΓΜΕ, απαιτείται να έχει πτυχίο
Γεωλογίας μόνο ο Συντονιστής αλλά όχι ο συνεργάτης του, ο οποίος μπορεί να έχει την
οποιαδήποτε ειδικότητα.
3. Σύμφωνα με την Προκήρυξη απαιτείται Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα, η οποία
πιστοποιείται με την εκτέλεση δύο τουλάχιστον συμβάσεων συναφούς αντικειμένου την
τελευταία τριετία!!.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, ζητάμε να
διακόψετε ΑΜΕΣΑ τη διαδικασία του διαγωνισμού, ως μη σύννομη.
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 καταφανή υποβάθμιση του γεωλογικού αντικειμένου.
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Επίσης, ζητάμε άμεσα τον ορισμό συνάντησης για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων που
σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων Μελετητών.
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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