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Θεσσαλονίκη, 18.10.2021
Αριθ. πρωτ. 1805
ΠΡΟΣ:
1. κ. Κώστα Σκρέκα
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Μεσογείων 119 - 10192 ΑΘΗΝΑ
email: secmin@ypen.gr
2. Πρόεδρο και μέλη ΔΕ ΤΕΕ
email: president@central.tee.gr
gramde@central.tee.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε διακήρυξη για την ανάθεση της μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 22806/20.9.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009246904 2021-09-22)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Πρόεδρε, Κυρία & Κύριοι μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ,
παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη έχουμε απευθυνθεί εις ώτα μη ακουόντων, συνεχίζουμε την
προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη μετάλλαξη του ΤΕΕ από τον πραγματικό του ρόλο, ως
συμβούλου της πολιτείας για τεχνικά θέματα και για την τήρηση της τεχνικής νομοθεσίας, σε
περιστασιακό αλλά ειδικό ρόλο αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα άλλων φορέων, παραβιάζοντας
διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και εκμηδενίζοντας τις
δυνατότητες παρέμβασής του κατά παρόμοιας συμπεριφοράς άλλων αναθετουσών Αρχών.
Η νέα πρόσφατη περίπτωση που μας καταγγέλθηκε από μέλη του Συλλόγου μας είναι η διακήρυξη
για την ανάθεση της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,
προϋπολογισμού €1.399.469,57 (προ ΦΠΑ).
Η επιλογή διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά με βάση τεχνική και
οικονομική αξιολόγηση, σε αντίθεση με τους πιλοτικούς διαγωνισμούς ανάθεσης των Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων, αποτελεί μία θετική αναδίπλωση μετά τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες
μας, με την προϋπόθεση ότι η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει αντικειμενικά και πλήρως
τεκμηριωμένα.
Ωστόσο, η ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα έχει επιλεγεί αυθαίρετα και
περιλαμβάνει εξεζητημένες λεπτομέρειες ως προς τις ειδικότητες και την εμπειρία για θέματα όπως
π.χ. εκπόνηση παρόμοιων μελέτων, συγκεκριμένων αντικειμένων, κάποια από τα οποία αφορούν
σε πρόσφατη νομοθεσία, χωρίς να έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες μελέτες και είναι φυσικό να
ανησυχούν και να προβληματίζουν.
Επιπλέον, οι ζητούμενες πιστοποιήσεις θέτουν περιορισμούς που αποκλείουν τα περισσότερα
μελετητικά σχήματα της χώρας, π.χ. η πιστοποίηση ISO 22301:2019 πρέπει να ισχύει κατά τον
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χρόνο της διακήρυξης (!!!), ενώ όλες οι απαιτήσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τον νόμο, αρκεί να
ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Κύριε Υπουργέ,
Κυρία και Κύριοι,
με την παρούσα ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν θα υπάρξει επόμενη επιστολή του Συλλόγου μας με την οποία
να καταγγέλλονται οι διαδικασίες που το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το ΤΕΕ άρχισαν
να εφαρμόζουν πριν από 3 χρόνια, συνέχισαν να εφαρμόζουν επεκτείνοντας τις νομοθετικές
εκτροπές, και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν, χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε
πλέον το μέγεθος του προβλήματος.
Δηλώνουμε επίσης, ότι επιλογή του Συλλόγου μας δεν είναι η παθητική παρακολούθηση του
φαινομένου, αλλά η εξεύρεση διαφορετικού, αλλά αποτελεσματικού τρόπου παρέμβασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
email: ypourgos@yme.gov.gr
info@kostaskaramanlis.gr
2. κ. Γιώργο Καραγιάννη
Υφυπουργό Υποδομών
email: yfyp.yp@yme.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
2. Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης
email: grammateia@chorotaxia.gr
3. Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών
email: sepox1981@sepox.gr
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