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ΘΕΜΑ: Απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΔΕΚΕΜ σε ανυπόγραφη συκοφαντική
επιστολή

Την τελευταία εβδομάδα έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ανώνυμη επιστολή, προς άγνωστο
αριθμό παραληπτών, με περιεχόμενο εντελώς ανυπόστατο και ακραία συκοφαντικό για
πρόσωπα και φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Σύλλογός μας.
Ο αποστολέας χρησιμοποιεί τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Μέλη της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για ένα
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ στην Κ.Μ.», δηλαδή Παράταξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία ήδη με έντονο τρόπο
χαρακτήρισε το κείμενο ως «πέρα για πέρα πλαστό» και «εξόφθαλμα κατασκευασμένο», και
τους συντάκτες του ως «συκοφάντες-δράστες»1. Χρησιμοποιεί, επίσης, την ταχυδρομική
διεύθυνση της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Α’ & Β’ Θεσσαλονίκης, η οποία εκτιμούμε ότι θα αντιδράσει
δεόντως.
Παρά το γεγονός ότι ο ανώνυμος αποστολέας πρέπει να αφεθεί στη δυσώδη μοναξιά του, η
προσπάθεια συκοφάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αλλά και
ονομαστικά της Προέδρου του ΔΣ και δύο μελών του Συλλόγου μας, που σήμερα υπηρετούν σε
δημόσιες θέσεις, μας υποχρεώνει να δηλώσουμε τα εξής:
1.
Το περιεχόμενο της ανώνυμης επιστολής, ως προς την «καταγγελλόμενη» ανάθεση,
συζητήθηκε ως τακτικό 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη 297η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, στις 28.1.2021, με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο Άκη
Μουρμουρή. Μετά την εξέταση των στοιχείων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η διαδικασία
ανάθεσης που ο ανώνυμος συντάκτης του κειμένου «καταγγέλλει», δόλια και
συκοφαντικά, είναι απολύτως νόμιμη, όπως εξάλλου προκύπτει και από το πλήρως
τεκμηριωμένο με στοιχεία έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και
Δικτύων της ΠΚΜ, με ημερομηνία 28.1.2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2.
Ως προς τα υπόλοιπα αβάσιμα, αναληθή και συκοφαντικά θέματα της ανώνυμης
επιστολής, το ΔΣ του Συλλόγου, με ομόφωνη απόφασή του δηλώνει τα ακόλουθα:

1 https://rizoengineers.wordpress.com/2021/01/27/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5/?fbclid=IwAR0SkA17ls0Zz5DUrG8jeN4ttQWg_rZSjm6ln5lojJzHvWizUI8O_To4-YQ
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2.1

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, επί 25 χρόνια, συνδράμει ενεργά την πολιτεία στη διαμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.
Συμμετέχει θεσμικά με εκπροσώπους του, από την ίδρυσή του, σε όλες τις ομάδες
εργασίας του Υπουργείου Υποδομών που επεξεργάζονται και διαμορφώνουν τη
νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Συμμετέχει θεσμικά με εκπροσώπους του, από το 2006, στις Επιτροπές Μητρώων ατόμων
και επιχειρήσεων και στα Πειθαρχικά Συμβούλια των μελετητών, και των 2 βαθμών, του
Υπουργείου Υποδομών.
Αυτό το έχει πετύχει με κόπο και αγώνα, με τις δραστηριότητές του, τις τεκμηριωμένες
θέσεις του και τη φιλότιμη συνεργασία του με όλους τους συνομιλητές του, από στελέχη
του Υπουργείου, τους Γενικούς Γραμματείς, μέχρι και τους Υπουργούς.

2.2

Ο Σύλλογος παρακολουθεί διαρκώς την εφαρμογή της νομοθεσίας και ενεργεί με στόχο
τη διασφάλιση της τήρησης των Αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των
οικονομικών φορέων.
Καταγγέλλει τεκμηριωμένα κάθε παράτυπη ή παράνομη διακήρυξη για ανάθεση
δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών που έρχεται σε γνώση του, είτε από συναδέλφους είτε απευθείας από τα μέλη
του ΔΣ, χωρίς καμία εξαίρεση.
Ο Σύλλογός μας λειτουργεί πάντα με βάση το Καταστατικό του, τηρώντας όλες τις
προβλέψεις και διαδικασίες του. Δεν σιώπησε «χαριστικά» ποτέ και για κανέναν.
Θα συνεχίσει να αγωνίζεται με συνέπεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, για την
προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
των μελών του, προς όφελος της ποιότητας των μελετών και του κοινωνικού συνόλου.

2.3

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΜΕΔΕΚΕΜ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Άκης Μουρμουρής
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός
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ΠΡΟΣ:
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Απάντηση σε ανυπόγραφη, συκοφαντική επιστολή

Ανήθικη προσπάθεια σπίλωσης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του ονόματός
μου προσωπικά, του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ και της προέδρου του Συλλόγου Μελετητών
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε εξέλιξη από άγνωστο ή άγνωστους
–προς το παρόν- οι οποίοι διακινούν μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων έγγραφο γεμάτο
με ανυπόστατες καταγγελίες και λάσπη.
Αυτός ή αυτοί που εξαπολύουν τις αυθαίρετες και εντελώς αβάσιμες κατηγορίες,
υπογράφουν ως «Μέλη Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ στην Κεντρική Μακεδονία»,
χωρίς να χρησιμοποιούν ονοματεπώνυμο.
Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ» εξέδωσε κατηγορηματική
ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλλει την ανώνυμη επιστολή ως προβοκατόρικη ενέργεια
και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το «κείμενο αυτό είναι πέρα για πέρα πλαστό ΚΑΙ ΔΕΝ
εκπροσωπεί την παράταξη μας». (επισυνάπτεται το link της ανακοίνωσης)
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να υπογραμμίσω το αυτονόητο, ότι οι διαδικασίες που
ακολουθούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση μελετών και
έργων, είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη
σχετική νομοθεσία την οποία απαρέγκλιτα εφαρμόζουν οι υπηρεσίες κατ’ εντολήν του
Περιφερειάρχη.
Επιπλέον, αν και αυτονόητο, ξεκαθαρίζω ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ
με το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μελετητική εταιρεία μου και εγώ προσωπικά δεν
έχουμε καμία συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, σε μελέτες και έργα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Όποιες μελέτες έχει αναλάβει η εταιρεία μου από φορείς του Δημόσιου, τις
ανέλαβε μετά από διαγωνισμούς οι οποίοι έγιναν με ανοιχτή διαδικασία και μάλιστα με
εκπτώσεις που υπερβαίνουν το 50%.
Οι συνάδελφοι μου, οι μηχανικοί όλων των παρατάξεων, γνωρίζουν από τη θητεία μου στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ όπου τους εκπροσωπούσα, ως πρόεδρος, ότι η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή
για να συζητήσουμε το οτιδήποτε.
Ως Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, εξακολουθώ να
έχω την πόρτα μου ανοιχτή για να συζητήσω, να ερωτηθώ, να απαντήσω, να εξηγήσω.
Βρίσκομαι όμως στη δυσάρεστη θέση να απαντήσω στην ανώνυμη λάσπη και καλούμαι
να προστατεύσω το όνομα, την τιμή και την υπόληψή μου. Γι’ αυτό και θα κινηθώ νομικά,
εναντίον των αγνώστων που κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους με συκοφαντούν.

Στην ουσία της υπόθεσης και στα ερωτήματα – κατηγορίες που τίθενται, ακολουθούν οι
απαντήσεις:
1.

«Η συγκεκριμένη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ
κ. Παρίση Μπίλλια έλαβε τη σχετική δημοσιότητα; Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;»
Η με αριθ. οικ.366206(5438)/13.7.2020 απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ 20PROC0007011505 2020-07-13 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: : 69ΛΦ7ΛΛΝΣΖ

2.

«Στο ΤΕΥΧΟΣ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …. αναφέρει ότι: «Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
τιμής». ….. Είναι δυνατόν να καλείται μόνον ένας υποψήφιος να δώσει προσφορά και
το κριτήριο ανάθεσης να είναι η χαμηλότερη τιμή; Αφού δεν καλείται δεύτερος
προσφέρων με άλλη προσφορά πώς η ΠΚΜ θα εξασφαλίσει τη χαμηλότερη τιμή;»
Η διαδικασία πρόσκλησης ενός οικονομικού φορέα προβλέπεται, για
συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας με εκτιμώμενη αξία σύμβασης
€40.000 και κάτω, από το άρθρο 119 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η επιλογή
γίνεται από κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που
καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό αυτό.
Η εν λόγω διαδικασία τηρήθηκε, με επιλογή από τον κατάλογο
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες που τηρείται στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με την απόφαση με αριθ. 53/18.5.2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ1Ξ77ΛΛ-ΝΛ3)
Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής τίθεται, ώστε ο προσκαλούμενος
οικονομικός φορέας να καταθέσει οικονομική προσφορά επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

3.

«Στη συνέχεια περιγράφεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης …..
καλείται να διορθώσει …. μελέτες. Δηλαδή το αντικείμενο δεν είναι τόσο
συμβουλευτικό αλλά καθαρά μελετητικό.»
-

Το σύνολο του αντικειμένου που περιγράφεται στο Τεύχος Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι συνημμένο στην με αριθ.
οικ.366206(5438)/13.7.2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (ΑΔΑΜ:
20PROC0007011505 2020-07-13) αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στην παρ. 4 του τεύχους
αναφέρεται ότι φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α. η «Ταχεία ολοκλήρωση των ενεργειών για τη σύνταξη των φακέλων
των παρακάτω 16 μελετών» και ακολουθεί πίνακας μελετών έργων
που θα χρηματοδοτηθούν κατά την Προγραμματική περίοδο 20212027
Β. Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΤΕ/ΠΚΜ για την υλοποίηση των
πράξεων που υλοποιεί η Υπηρεσία με συγχρηματοδότηση
κοινοτικών κονδυλίων, όπως: έλεγχος και διόρθωση στατικών
μελετών, υδραυλικών μελετών, μελετών ΗΜ εγκαταστάσεων,
μελετών οδοποιίας και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών
εφαρμογής, επιμετρήσεων, κτηματολογικών πινάκων.
Σύμφωνα με την περ. 6 (β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016: «(β)
«Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες»

είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και
ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού
προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που
προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο
γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν
να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών δημόσιου
διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την
επίβλεψη έργου ή μελέτης, και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής
στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην
επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου».
4.

«Στην παράγραφο 2 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» του Τεύχους της
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου αποτελούμενη από: 2 πολιτικούς μηχανικούς, 1
τοπογράφο μηχανικό, και 1 Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό. …… Η κ.
Γρηγοριάδου δεν διαθέτει μελετητικό γραφείο με δυναμικό τις παραπάνω ειδικότητες
μελετητικών πτυχίων μηχανικών».

-

Σύμφωνα με την περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, «Ως
«οικονομικός φορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ….. που
προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων
ή παροχή υπηρεσιών.».
Πουθενά η πρόσκληση δεν αναφέρει ότι απαιτείται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας
να είναι εταιρεία με προσωπικό που διαθέτει τις άνω ειδικότητες, αλλά ότι ο
υποψήφιος πρέπει να συνθέσει ομάδα έργου που διαθέτουν τις παραπάνω
ειδικότητες.

5. Στην 5η κατά σειρά τοποθέτησή τους, η αλήθεια είναι ότι:
Οι φάκελοι των 16 μελετών που έχει αναλάβει να ωριμάσει η πρόεδρος του Συλλόγου
Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπουν ότι η ανάθεση θα γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 27 ή το άρθρο 86 του νόμου 4412/16, δηλαδή με ανοιχτή
διαδικασία (μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα) με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ή την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής. Ήδη, για
πολλές από αυτές τι μελέτες έχει αρχίσει διαγωνιστική διαδικασία, έχοντας πάρει την
ομόφωνη θετική ψήφο από τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε ό,τι αφορά την πορεία μου ως πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τόσο εγώ, όσο και τα μέλη της
διοίκησης, συνεργαστήκαμε ως οφείλαμε πάντοτε αρμονικά με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τα αρμόδια Υπουργεία, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης,
υπηρετώντας το ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.
Τα υπόλοιπα ελπίζω ότι θα τα πούμε στα Δικαστήρια.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Κ.Μ.
ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμαρχοι Κεντρικής Μακεδονίας
Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Κ-Μ
Πρόεδρο ΤΕΕ
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ (με την παράκληση για ενημέρωση των
μελών της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ )
⚫
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ

