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ΠΡΟΣ
Σύνδεσµο ∆ήµων και
Κοινοτήτων για την Προστασία
της Πάρνηθας
Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου,
Εργατικές Κατοικίες Πρ. Ηλίας
136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: «Παράβαση του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου κατά την ανάθεση δασικής
µελέτης από το Σύνδεσµο ∆ήµων και
Κοινοτήτων για την προστασία της
Πάρνηθας»

Με αφορµή καταγγελίες µελών µας, διαπιστώσαµε ότι, παρά τα όσα ρητώς σας
είχαµε επισηµάνει µε το υπ’ αριθ. 676/7-8-2013 σχετικό έγγραφό µας, στον ιστότοπο
του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, έχει αναρτηθεί απόφαση του Φορέα σας, αναφορικά
µε την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Συντήρησης ∆ασικού Οδικού
∆ικτύου του ∆ήµου Ωρωπού (Α∆Α: 643ΧΟΕ04-ΚΓΜ), σε µελετητή που δεν έχει τα
απαιτούµενα επιστηµονικά και επαγγελµατικά, προσόντα.
∆εδοµένου ότι η διαδικασία ανάθεσης της ως άνω µελέτης, αφενός δεν συνάδει
µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της νοµιµότητας, καθόσον αγνοεί επιδεικτικά
τις διατάξεις της κειµένης, περί ανάθεσης µελετών δηµοσίων έργων, νοµοθεσίας και
αφετέρου

καταστρατηγεί

τα

κατοχυρωµένα

επαγγελµατικά

δικαιώµατα

των

∆ασολόγων, µελών µας, σας επισηµαίνουµε, εκ νέου, ότι:
•

Η συγκεκριµένη µελέτη ανήκει στην κατηγορία 24 «∆ασικές Μελέτες» του
άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών κ.α. διατάξεις».

•

∆ικαίωµα σύνταξης και υπογραφής των εν λόγω µελετών έχουν µόνο οι
∆ασολόγοι µελετητές (και τα γραφεία µελετών), που είναι εγγεγραµµένοι στο
σχετικό

Μητρώο

Μελετητών

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και διαθέτουν
πτυχίο της αντίστοιχης κατηγορίας.
•

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1ια του άρθρου 11 του Π.∆. 344/2000, η
συµµετοχή των δασολόγων στην εκπόνηση µελετών και στην εκτέλεση
έργων δασικών οδών ή δασικού οδικού δικτύου και δασικών
µεταφορών, είναι υποχρεωτική.

Με βάση τα παραπάνω και προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα, τα
οποία θεωρούµε δεδοµένο ότι θα προκύψουν, τόσο στο στάδιο της, προβλεπόµενης
στη δασική νοµοθεσία, έγκρισης της εν λόγω µελέτης από την αρµόδια δασική αρχή,
όσο και κατά τον γενικότερο έλεγχο νοµιµότητας της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης,
παρακαλούµε να προβείτε στην άµεση ανάκληση της προαναφερόµενης απόφασης.
Αναµένοντας

τις

άµεσες

ενέργειές

σας,

σας

γνωρίζουµε

ότι

θα

χρησιµοποιήσουµε κάθε πρόσφορο µέσο για τη διασφάλιση της τήρησης της
νοµιµότητας

και

την

προάσπιση

των

επαγγελµατικών,

οικονοµικών

επιστηµονικών δικαιωµάτων των µελών µας.

Για τη ∆.Ε.
Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Κώτση

και

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
Α. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων
Κατεχάκη 56, 115 25, Αθήνα
Β. ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, 154 51, Ν. Ψυχικό
Γ. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ανατολικής Αττικής
Αγίου Ιωάννου 65, 153 42, Αγία Παρασκευή
∆. ∆ασαρχείο Καπανδριτίου
Καπανδρίτι Αττικής τ.κ. 190 14
2. ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3. Παραρτήµατα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
4. Επαγγελµατικοί Σύλλογοι
Έδρες τους

