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ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία για τη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στη σύνταξη
μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων Μινώα Πεδιάδας,
Θήρας, Μυκόνου, Κορινθίων & Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων,
καθώς και της Π.Ε. Ηλείας (Δήμων Πύργου & Ήλιδας)»
κ. Πρόεδρε,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τη σύνταξη μελετών των ΕΠΣ
των Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Θήρας, Μυκόνου, Κορινθίων & Λουτρακίου - Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων, καθώς και της Π.Ε. Ηλείας (Δήμων Πύργου & Ήλιδας) και των συνοδών
υποστηρικτικών μελετών (μεταξύ των οποίων και της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας),
την οποία διενεργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), οδηγεί στην απαξίωση του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την προώθηση ‘’νέων’’ αδιαφανών μεροληπτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, επιβάλλοντας εντέχνως όρους, οι οποίοι
μάλιστα ποικίλουν από προκήρυξη σε προκήρυξη!
Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από τους όρους και τα κριτήρια των διαγωνισμών των
ΕΠΣ, αυτοί δεν απευθύνονται προς το σύνολο των μελετητών και των σχημάτων που θα
μπορούσαν εν δυνάμει να διεκδικήσουν τις εν λόγω μελέτες, αλλά εμπεριέχουν στοιχεία
αποκλεισμού συνολικά των μικρότερων μελετητικών σχημάτων. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι
δεν τίθενται ενιαία βασικά κριτήρια επιλογής, αλλά αυτά διαφοροποιούνται από διαγωνισμό
σε διαγωνισμό με σοβαρές επιμέρους διαφοροποιήσεις σε δευτερεύοντα κριτήρια, τέτοιες
όμως ώστε να θεωρηθεί ότι «στοχεύουν» σε συγκεκριμένους υποψηφίους Αναδόχους.
Ενδεικτικά, και μεταξύ πολλών άλλων, για να διεκδικήσει κάποιος τη σύμβαση, σύμφωνα με
το Άρθρο 19 της προκήρυξης θα πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού
κινδύνου σε ισχύ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, για το σύνολο
του προϋπολογισμού της σύμβασης και όχι, όπως είθισται, την ημέρα υποβολής των προσφορών, η δε οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του κάθε προσφέροντα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 200% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της
προς ανάθεση σύμβασης. Το ποσοστό αυτό σε δύο προκηρύξεις μετατρέπεται σε 100%.
Συμπληρωματικά απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να συμμορφώνονται με τα συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO
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27001:2013, που επίσης πρέπει να ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης. Ακόμα δε μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η απαίτηση για το Σύστημα Διαχείρισης
Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012, για το οποίο ζητείται
να μην έχει διακοπεί ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, (όπως του κορονοϊού
COVID-19)!
Δυσάρεστη έκπληξη προκαλεί φυσικά και ο καθορισμός της ειδικής τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.3, η οποία ποικίλει ανάλογα με το (προς)δοκούν.
Έτσι το ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας παρόμοιων μελετών, για τις Κατηγορίες μελετών
01 & 02, ποικίλει αφού αλλού ζητείται ένα (1) τουλάχιστον Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(Ε.Π.Σ.) έκτασης κατ’ ελάχιστον 7.000 στρεμμάτων κατά την τελευταία τριετία (ΕΠΣ Μινώας-Πεδιάδας), ενώ στα ΕΠΣ Θήρας & Μυκόνου απαιτείται τουλάχιστον μία (1) Μελέτη
του άρθρου 8 του ν.4447/2016, για την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί Απόφαση Προέγκρισης ΕΠΣ, ή να έχει παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, ενώ στην ομάδα
του έργου απαιτούνται επιπλέον δύο αρχιτέκτονες με τριακονταετή εμπειρία, μεταπτυχιακό
στη χωροταξία που να έχουν εκπονήσει πέντε μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ως
ανάδοχοι μέλη σχήματος. Τέλος στα ΕΠΣ Ηλείας, Κορινθίας ο ανάδοχος απαιτείται να έχει
εκπονήσει δύο (2) τουλάχιστον μελέτες κατηγορίας 01 & 02 οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν παραλιακές περιοχές με έντονο τουριστικό/παραθεριστικό χαρακτήρα.
Αντίστοιχες απαιτήσεις κατά το δοκούν ανακαλύπτει κανείς, διαβάζοντας τις απαιτήσεις που
θα πρέπει να έχει ο Γεωλόγος μελετητής για την εκπόνηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποία εκπονείται με σαφείς προδιαγραφές και απαιτήσεις όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την Υ.Α. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β’/14-9-2007).
Συγκεκριμένα το απαιτούμενο ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας παρόμοιων μελετών, για
την Κατηγορία 20, ποικίλει ανάλογα με την προσδοκία των γραφόντων, για την εκπόνηση
της ΜΓΚ:
 Στις προκηρύξεις των ΕΠΣ Θήρας & Μυκόνου απαιτείται ένας (1) επιστήμονας Γεωλόγος με δεκαπέντε (15) έτη επαγγελματική εμπειρία που θα διαθέτει ειδική επαγγελματική
εμπειρία ως ανάδοχος ή ως μέλος της ομάδας έργου σε τουλάχιστον δύο (2) μελέτες
(προκαταρκτικές ή οριστικές) Γεωλογικής Καταλληλότητας σε νησιά για Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γ.Π.Σ. ή για σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης
(ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.).
 Στην προκήρυξη του ΕΠΣ Μινώας-Πεδιάδας, ο γεωλόγος θα πρέπει να έχει εκπονήσει
τρεις (3) τουλάχιστον, γεωλογικές μελέτες στο πλαίσιο των μελετών και έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, καθώς και μία (1), τουλάχιστον, γεωφυσική έρευνα - μελέτη στο πλαίσιο της διερεύνησης της Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχών
προς Πολεοδόμηση.
Προκαλούν πραγματικά έκπληξη οι ειδικές αυτές απαιτήσεις με τα συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, για την εκπόνηση μίας Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, την οποία
δύναται να εκπονήσει κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες).
Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην χώρα μας έχουν κατ’ επανάληψη προκηρυχθεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά αντίστοιχες Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας. Θα αναρωτηθεί κανείς για παράδειγμα σε τι ουσιαστικά διαφέρει μια Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας σε
νησί από μια Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στην ηπειρωτική Ελλάδα, που εκπονούνται με τις ίδιες προδιαγραφές
Επομένως προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα η απόφαση του ΤΕΕ,
για την απαξίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και την προώθηση ‘’νέων’’ αδιαφανών μεροληπτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις.
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Για την ορθή εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, την τήρηση του νόμου,
του επαρκούς και του υγιούς ανταγωνισμού, την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωλόγων μελετητών, αλλά και γενικότερα, καταγγέλλουμε τις προκηρύξεις των
ΕΠΣ.
Για την διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των διαγωνισμών ζητάμε την ορθή επανάληψή
τους, χωρίς τις υπερβολικές απαιτήσεις των κριτηρίων του άρθρου 19, οι οποίες δεν προκύπτουν ούτε από το μέγεθος, ούτε από το είδος και τις ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας.
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.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Κώστα Σκρέκα
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
e-mail: secmin@ypen.gr
Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Νικόλαο Ταγαρά
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ.11526
E-mail: secdepmin.per@ypen.gr
Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Eυθ. Μπακογιάννη
e-mail : gramchora@ypen.gr
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
κ. Θ. Ψυχογιό
e-mail : s.psyhogios@prv.ypeka.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γρ. Προέδρου ΔΣ Σ. Μάμαλη / Ελ. Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη / e-mail: info@geotee.gr, mamalis@econ.auth.gr
ΣΕΓΜ
Σίνα 10, 106 72 Αθήνα
e-mail : segm@segm.gr
ΣΕΠΟΧ
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e-mail : sepox1981@sepox.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
e-mail : nikos.sidiropoulos@gmail.com
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