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Προς:
Τον πρόεδρο και τα µέλη της Ε.Ε. του Ο.Ρ.Θ.Ε

Θέµα: Ανάθεση «ερευνητικών προγραµµάτων» στο Α.Π.Θ.
Κύριε Πρόεδρε,
Έκπληκτοι πληροφορηθήκαµε ότι ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση δύο «ερευνητικών
προγραµµάτων», που αφορούν το µεν πρώτο την ανάπλαση της ευρύτερης
περιοχής της ∆ΕΘ µετά την µεταστέγασή της, το δε δεύτερο την ανάπλαση
του παραλιακού µετώπου της Θεσσαλονίκης.
Το ύψος των αναθέσεων αυτών είναι της τάξης των πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ.
Η έκπληξή µας προέρχεται από το ότι τα µέλη της Ε.Ε. που έλαβαν αυτή την
απόφαση, αλλά και τα στελέχη του Ο.Ρ.Σ.Θ. που είναι έµπειροι µηχανικοί,
γνωρίζουν ότι τα προς ανάθεση «ερευνητικά προγράµµατα», είναι
στην πραγµατικότητα µελέτες και ότι βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας,
αυτές θα πρέπει να προκηρυχθούν και να ανατεθούν στο µελετητικό σχήµα
που θα επιλεγεί από την ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξή τους βέβαια,
απαιτεί την σύνταξη του φακέλου του έργου, όπου θα πρέπει να περιγράφεται
η σκοπιµότητα και τα χαρακτηριστικά του έργου, οι δικαιούµενοι συµµετοχής,
οι προδιαγραφές σύνταξης της µελέτης, το χρονοδιάγραµµα εκπόνησής της
κ.λπ.
Η έκπληξή µας γίνεται µεγαλύτερη, από το γεγονός ότι την απόφασή σας αυτή
για απευθείας πριµοδότηση καθηγητών του Α.Π.Θ. µε 500.000 Ευρώ,
την λάβατε σε µια εποχή που το µελετητικό δυναµικό της χώρας καταρρέει και
διαλύεται, τόσο από την αδυναµία διάθεσης προϋπολογισµών εκπόνησης
νέων µελετών, όσο και από την αδυναµία αποπληρωµής αυτών που έχουν ήδη
εκπονηθεί.
Με τέτοιου είδους αποφάσεις, συµπεραίνουµε ότι µάλλον δεν γνωρίζετε το
οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στην χώρα και στον
κλάδο µας, ή ότι αυτό δεν σας αφορά.

Κύριε Πρόεδρε, ζητούµε την άµεση ανάκληση της απόφασής σας, η
οποία παραβαίνει απροκάλυπτα την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
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