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Αυοπά: Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Γεκνζίαο Σύκβαζεο από ην Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο 
Ιζηνξίαο – Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ Υγξνηόπσλ (ΔΚΒΥ). 

  
  
Κοινοποίηση:   Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

Σώκα Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθώλ 
Κόκκαηα ηεο Βνπιήο  
Οηθνιόγνη - Πξάζηλνη 
Γξαθείν Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Διιάδα 

  
  

ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
  

Τν Μάξηην 2004 δεκνζηεύηεθε, κε αξηζκό  01/2014, Πξνθήξπμε Γεκόζηνπ Γηεζλνύο 
Γηαγσληζκνύ (αλνηθηή δηαδηθαζία), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ «Παξαθνινύζεζε ηεο 
ηρζπνπαλίδαο (δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιύζεηο) γηα ηελ ηαμηλόκεζε ηεο νηθνινγηθήο 
θαηάζηαζεο ιηκλώλ ηεο ρώξαο», κε ακνηβή 233.881,30 € πιένλ ΦΠΑ, ε νπνία πξνέξρεηαη 
από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Τνπηθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) θαη από ην Διιεληθό 
Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (Π.Γ.Δ.) θαη ρξόλν δηεμαγσγήο ηελ 5ε Μαΐνπ 2014. 

Σην θείκελν ηεο ελ ιόγσ πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην «Μνπζείν 
Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ-Υγξνηόπσλ (ΔΚΒΥ)» ε νπνία 
εδξεύεη ζην 14ν ρικ. Θεζζαινλίθεο - Μεραληώλαο, 570.01 Θέξκε θαη πξνθεξύζζεη απηόλ ην 
δηαγσληζκό δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκ. 642/10.03.2014/Θ.2ν απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο 
Σπκβνπιίνπ. Αλαθέξεηαη επίζεο όηη αξκόδην όξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη 
ην  Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Τν «Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ -Υγξνηόπσλ 
(ΔΚΒΥ)» όκσο είλαη ηδησηηθό θνηλσθειέο ίδξπκα θαη νη ππνζέζεηο ηνπ θαλνλίδνληαη 
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απνθιεηζηηθά από έλα πεληακειέο Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην. Τν ίδξπκα απηό δελ απνηειεί 
θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην Μεηξών Υπεξεζηώλ θαη Φνξέσλ ηεο 
Διιεληθήο Γηνίθεζεο, εηδηθή έθδνζε ηνπ έηνπο 2010 ηνπ Τκήκαηνο Οξγάλσζεο Κεληξηθήο 
Γηνίθεζεο, ηεο Γηεύζπλζεο Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθήο 
Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. 

Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 
από έλα ηδησηηθό ίδξπκα δελ ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο νύηε δηαζθαιίδεη ηηο 
πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο καο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θαλόλσλ δηαθάλεηαο θαη ίζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Η λνκνζεζία καο  πξνβιέπεη νη κειέηεο απηέο λα 
πξνθεξύζζνληαη, λα αλαζέηνληαη θαη λα επηβιέπνληαη από δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο   θαη λα 
εθπνλνύληαη από κειεηεηέο θαηόρνπο πηπρίνπ κειεηεηή ηνπ Ν. 3316/2005 ζηηο θαηεγνξίεο 17 
«Φεκηθέο Μειέηεο» θαη 26 «Αιηεπηηθέο Μειέηεο».  

Δπεηδή ν επίδηθνο δηαγσληζκόο αθνξά άκεζα ηνπο βηνεπηζηήκνλεο θαη ηδίσο ηνπο 
ηρζπνιόγνπο αιιά θαη άιιεο επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο, όπσο ηνπο ρεκηθνύο θαη ηνπο 
ρεκηθνύο κεραληθνύο, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ ζίγνληαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
πξνσζείηαη ε δηεμαγσγή ηνπ, ζαο θαινύκε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ θαη 
ηελ πξνθήξπμε ηνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Με επηθύιαμε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο 
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