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Υπόψη
1. κ. Ι. Μυλόπουλου, Πρόεδρο Δ.Σ.
2. κ. Θ. Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλο
3. κ. Α. Σαίτη, Υπεύθυνη για τον Διαγωνισμό
τηλ. 210 6792473, fax 210 6726126
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός του Έργου «Γραμμή 4 – Τμήμα Α’, «Άλσος Βείκου –
Γουδή» (RFP-308/17).

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α’
Στάδιο Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, του έργου του θέματος και συγκεκριμένα
στο Άρθρο 11, (Περιεχόμενα υποφακέλου Β’ «Ουσιαστικά προσόντα» - Ελάχιστες
απαιτήσεις, παρ. 11.4, (Μελετητική Ομάδα), υποπαρ. 11.4.1. (Καταλληλότητα άσκησης
Επαγγελματικής δραστηριότητας Μελετητών (πτυχία), δεν απαιτείται η συνεργασία
των Υποψήφιων Αναδόχων με Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 20 (Γεωλογικές,
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες).
Με δεδομένα ότι:
 Ο γεωλογικός παράγοντας παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ασφαλή κατασκευή
ενός υπόγειου έργου σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, σε παγκόσμιο
επίπεδο,
 Ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, όπου η επιφανειακή παρατήρηση είναι
περιορισμένη,
υπάρχουν
αυξημένες
απαιτήσεις
γεωλογικής
και
τεχνικογεωλογικής αξιολόγησης των δεδομένων,
 Η γεωλογική δομή του λεκανοπεδίου της Αθήνας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα
σύνθετη με την συμμετοχή πλήθους γεωλογικών ενοτήτων και λιθολογικών
φάσεων, ποικίλης συμπεριφοράς στα τεχνικά έργα, όπως έχει αποδειχθεί από
την υφιστάμενη εμπειρία στα πλαίσια μελετών και κατασκευών του ΜΕΤΡΟ αλλά
και για άλλα έργα,
 Η Υπηρεσία σας, έχει ήδη εκπονήσει και εκπονεί εκτεταμένες γεωλογικές και
γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τις υφιστάμενες γραμμές, την γραμμή του εν
λόγω Διαγωνισμού αλλά και για μελλοντικές επεκτάσεις με την συμμετοχή
Γεωλόγων Μελετητών κατηγορίας 20,

2
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών (Συμπληρωματική έρευνα, Οριστικές Μελέτες και μελέτες
εφαρμογής), έχοντας συναξιολογήσει τις υφιστάμενες γεωλογικές και γεωτεχνικές
έρευνες και μελέτες,
Θεωρούμε ότι μάλλον εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στις ελάχιστες
απαιτήσεις της μελετητικής ομάδας του Υποψήφιου Αναδόχου η συμμετοχή της
κατηγορίας 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες).
Με δεδομένο ότι στο Μητρώο Εταιριών Μελετών που τηρείται από την αρμόδια
Διεύθυνση Μητρώου και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στην Δ’ και Ε’ τάξη της
Κατηγορίας 20 είναι εγγεγραμμένα μόλις τέσσερα (4) γραφεία μελετών και για την
τήρηση ίσων όρων συμμετοχής μεταξύ μελετητικών γραφείων, που έχουν έδρα στην
Ελλάδα και μελετητικών γραφείων που εδρεύουν στο εξωτερικό, ζητάμε να
συμπληρωθεί η Μελετητική Ομάδα με την συμμετοχή της κατηγορίας 20, με
τουλάχιστον δύο (2) Πτυχία Γ’ τάξης, είτε πτυχίο Δ’ τάξης, είτε πτυχίο Ε’ τάξης, όπως
έχει γίνει και σε άλλους Δημόσιους Διαγωνισμούς Εργολαβιών.
Με βάση τα προαναφερόμενα, σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις
απαιτούμενες ενέργειες για την συμπλήρωση – διευκρίνιση στα πλαίσια της Α’ φάσης
του Διαγωνισμού, ώστε να δοθεί δυνατότητα στα μέλη μας να συμμετάσχουν.
Η παρούσα επιστολή γίνεται σε εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της
30/05/2017 του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), αρμόδιο
κλαδικό συλλογικό όργανο των Γεωλόγων, που ασκούν το επάγγελμα του Μελετητή
Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το Ν4412/2016.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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