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Για τις προκηρύξεις του ΤΕΕ για το ΕΧΣ στην περιοχή «Μάτι» Αττικής
Κατά την εκλογικό-απολογιστική Συνέλευση του ΣΕΠΟΧ, που πραγματοποιήθηκε την 18η
Δεκεμβρίου 2019,διατυπώθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση-διαμαρτυρία προς τη
Διοίκηση του ΤΕΕ:
Το σώμα ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του ως προς τις προκηρύξεις του ΤΕΕ για το
ΕΧΣ στην περιοχή «Μάτι» Αττικής μετά τις καταστροφές από την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου
του 2018 για τους εξής λόγους:
 Η προκήρυξη είναι κατά παρέκκλιση του ΕΣΗΔΗΣ
 Η προβλεπόμενη ανάθεση θα στηριχθεί αποκλειστικά στην οικονομική προσφορά
 Δεν τίθεται στις προκηρύξεις αμοιβή επί της οποίας θα υποβληθεί η ζητούμενη
οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων.
 Σε αντίθεση με τις προδιαγραφές δεν υπάρχει ΄Ενωση Οικονομικών Φορέων και
προκηρύσσονται εξι διαφορετικές μελέτες για τα διακριτά κεφάλαια μιας μελέτης
ΕΧΣ (Χωροταξική – Πολεοδομική, κατάρτιση Δασικού Χάρτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων,
Γεωλογικής καταλληλότητας, Συγκοινωνιακή, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Τοπογραφίας και Παροχή Υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΕ).
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΟΧ διαπιστώνει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα εκπονηθεί μια
ολοκληρωμένη μελέτη, ο συντονισμός
των διαφορετικών μελετών δεν θα είναι
αποτελεσματικός και δεν θα αναδεικνύεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της μελέτης, που
εν προκειμένω διεκπεραιώνεται από τον χωροτάκτη μελετητή.
Επιπλέον
Ο χρόνος των έξι ημερών που δίδεται για την υποβολή των φακέλων είναι πιθανόν
νόμιμος, αλλά ελάχιστος για την προετοιμασία τους.
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΟΧ αντιτίθεται για τους ανωτέρω λόγους στην διαδικασία
ανάθεσης της εν λόγω μελέτης και θεωρεί αναγκαία :
 Την άμεση παράταση του χρόνου υποβολής του φακέλου κατά 15 τουλάχιστον
μέρες
 Την προσαρμογή των προκηρύξεων κατά ΕΣΗΔΗΣ , σε μια ολοκληρωμένη μελέτη
του ΕΧΣ και όχι διασπασμένη κατά τις διαφορετικές μελέτες.
 Την επιλογή του αναδόχου με κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής και της
οικονομικής προσφοράς
 Και τέλος θεωρεί τον ορισμό αμοιβής της κάθε μελέτης απολύτως απαραίτητο όπως
επίσης, το αντικείμενο της μελέτης να περιλαμβάνει τόσο την ρύθμιση των χρήσεων
γης όσο και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί το βασικό
πρόβλημα της περιοχής που είναι η έλλειψη δρόμων με επαρκή γεωμετρικά
χαρακτηριστικά.
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