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Προς τον Γενικό Γραμματέα
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Σωκράτη Αλεξιάδη

Αγαπητέ κύριε Γενικέ,

Ευχαριστούμε πολύ για την συνάντηση της 07/09/2012 και την γόνιμη συνεργασία.

Επιτρέψτε μας, όπως μας ζητήσατε, να συνοψίσουμε τα θέματα που θέσαμε.

Καταρχάς είμαστε στη διάθεση σας, ως κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπείται και
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, να συμβάλουμε, με τις μικρές μας
δυνάμεις, στην επιτάχυνση και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο
θεωρούμε πολύ σημαντικό για την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό - και με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και του υγιούς
ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών
συμβούλου - προτείνουμε, τουλάχιστον στις περιπτώσεις μελετών και υπηρεσιών που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ανεξάρτητα του τι γίνεται ή θα γίνει γενικότερα
σε σχέση με το ζήτημα αυτό), τα μέλη των επιτροπών, είτε προέρχονται από δημόσιες
υπηρεσίες είτε ορίζονται από το ΤΕΕ ή άλλους φορείς, να προκύτπουν με κλήρωση.
Προς τούτο καλό είναι να διαμορφωθεί ένα μητρώο αξιολογητών ανά κατάλληλη
διοικητική / γεωγραφική μονάδα (π.χ. Περιφέρεια) και με κλήρωση μεταξύ των
αξιολογητών που συμμετέχουν στο μητρώο να προκύτπουν οι εκάστοτε επιτροπές
αξιολόγησης. Όπως εξηγήσαμε και στην συνάντηση, για την εφαρμογή της ενέργειας
αυτής δεν απαιτείται κάποια νομοθετική ρύθμιση, καθώς δεν αλλάζει τίποτα στο
ισχύον καθεστώς σχετικά με την συγκρότηση των επιτροπών αξιολογησης (με βάση
τον Ν.3316/2005, το ΠΔ 60/2007 κ.λπ.).

Με την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε ότι θα μας βρείτε συνεργάτες και υποστηρικτές σε
κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του αθέμιτου αναταγωνισμού, εναρμονισμένων
πρακτικών και κρουσμάτων αδιαφάνειας και διαφθοράς.

Εκτιμούμε τέλος ότι, για την προαγωγή του ποιοτικού και ισότιμου ανταγωνισμού, την
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την προάσπιση τελικά
του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, πρέπει κατά την προκήρυξη μελετών και
υπηρεσιών να τίθενται απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που αφενός, να προωθούν τον
ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων αναδόχων με ικανά ποιοτικά στοιχεία και αφετέρου,
να μην λειτουργούν υπέρμετρα περιοριστικά για να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις.
Με δυο λόγια πιστεύουμε ότι πρέπει να αποφεύγονται, τόσο η ισοπεδωτική
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προσέγγιση της απάλειψης κάθε απαίτησης ειδικής τεχνικής ικανότητας, όσο και οι
υπέρμετρα περιοριστικές απαιτήσεις (που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
«φωτογραφικές»). Στο πνεύμα αυτό σας επισυνάπτουμε σχετικές προτάσεις μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας  Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος Γενική Γραμματέας


