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ΘΕΜΑ: «Διαγωνιστική διαδικασία για την Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου
Εφαρμογής (Β΄ στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι"
Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά,
χωρίς προεκτίμηση αμοιβής»
Σχετικά:

(α) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016)
(β) Κανονισμός Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017)

κ. Πρόεδρε,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την Εκπόνηση Ρυμοτομικού
Σχεδίου Εφαρμογής (Β΄ στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή Μάτι Αττικής
και των συνοδών υποστηρικτικών μελετών (μεταξύ των οποίων και της μελέτης γεωλογικής
καταλληλότητας), την οποία διενέργησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), παρέμεινε μακριά από την απαιτούμενη δημοσιότητα, αφού η προκήρυξη δεν αναρτήθηκε ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ), ως όφειλε σύμφωνα με όλους τους κανόνες και όρους διαφάνειας και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και την κείμενη νομοθεσία (N.4412/2016, Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης –
Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ).
Συγκεκριμένα την 01/07/2021, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπόνηση
Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, δημοσιεύθηκε παραδόξως στον τομέα «Ανακοινώσεις»
του Τμήματος Προμηθειών του ΤΕΕ και όχι στον τομέα «Διαγωνισμοί», με οριζόμενη προθεσμία υποβολής προσφορών την 12/7/2021, δηλαδή μόλις έντεκα μέρες μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, χρόνος εξαιρετικά περιορισμένος για την υποβολή προσφοράς, δίχως μάλιστα να γίνεται προεκτίμηση αμοιβής των μελετών σύμφωνα με τον Κανονισμό
Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017), βάσει της οποίας θα μπορούσαν να ελεγχθούν οι οικονομικές προσφορές.
Στις 12/7/2021 κατατίθεται μία και μοναδική προσφορά, από σύμπραξη τεχνικών γραφείων
– εταιριών, ύψους 4.890.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή έξι εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (6.063.600 €) περιλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αποσφραγίζεται και αξιολογείται αυθημερόν, ενώ στις 14 Ιουλίου 2021, δύο ημέρες μετά, το έργο κατακυρώνεται κατά πλειοψηφία από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στον μοναδικό υποψήφιο
ανάδοχο.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Η διαγωνιστική διαδικασία που ακολούθησε το ΤΕΕ δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τους όρους υγιούς ανταγωνισμού, αφού δεν δόθηκε η απαιτούμενη δημοσιότητα
σε ένα τόσο σημαντικό αριθμό μελετών, αφού δημοσιοποιήθηκε ελάχιστα και αποκλειστικά μόνο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
 Δεν έγινε η απαιτούμενη προεκτίμηση αμοιβής των μελετών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017), βάσει της οποίας θα
μπορούσαν να ελεγχθούν οι οικονομικές προσφορές.
 Το γεγονός ότι για την κατάρτιση οικονομικής προσφοράς για έναν διαγωνισμό απαιτείται επαρκής δημοσιότητα και εύλογος χρόνος, κατ’ αναλογία με τη σπουδαιότητα,
την πολυπλοκότητα και το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Ο ΣΥΝΓΕΜΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΕΕ και την απαξίωση του πνεύματος του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ζητά να ακυρωθεί άμεσα ο διαγωνισμός και να επαναπροκηρυχθεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες και όρους διαφάνειας και διασφάλισης του
δημόσιου συμφέροντος.
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

2

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
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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