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ΕΡΓΟ:

Γεωτεχνική Μελέτη με ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων
ανάντη του οικισμού Αγ. Ειρήνη, Δ.Ε. Ανατ. Σελίνου, Δήμου Καντάνου
– Σελίνου”

ΘΕΜΑ:

Ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

Με την παρούσα καταθέτουμε εμπρόθεσμη ένσταση, κατά της Προκήρυξης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 με
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς» για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
«Γεωτεχνική Μελέτη με ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ανάντη του
οικισμού Αγ. Ειρήνη, Δ.Ε. Ανατ. Σελίνου, Δήμου Καντάνου – Σελίνου» για τους
παρακάτω λόγους:
Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Προκήρυξης στο διαγωνισμό κάθε προσφέρων
πρέπει:


Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών
στην Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές) τουλάχιστον Β΄ τάξης.



Να έχει εμπειρία σε μελέτες Αντισεισμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής και
ειδικότερα σε μελέτες εκτίμησης του δυναμικού ρευστοποίησης, (να έχει
εκπονήσει τουλάχιστον μία γεωτεχνική μελέτη αντισεισμικής μηχανικής την
τελευταία τριετία η οποία να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης
του Εργοδότη).



Να διαθέτει στην ομάδα μελέτης τουλάχιστον ένα Δρ. Πολιτικό Μηχανικό
με εξειδίκευση στον τομέα της γεωτεχνικής αντισεισμικής μηχανικής.

Προκαλεί πραγματικά απορία η απαίτηση συμμετοχής στην ομάδα εκπόνησης της
μελέτης, (η οποία προκηρύσσεται με Συνοπτικό Διαγωνισμό), τουλάχιστον ενός Δρ.
Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα της γεωτεχνικής αντισεισμικής

1

μηχανικής με εμπειρία σε μελέτες Αντισεισμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής και ειδικότερα
σε μελέτες εκτίμησης του δυναμικού ρευστοποίησης.
Όπως όμως σαφώς αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση που συνοδεύει την προκήρυξη
το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά στην διερεύνηση και αξιολόγηση των
εδαφοτεχνικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών του υπεδάφους
στην ευρύτερη περιοχή όπου σχεδιάζεται η δημιουργία ταμιευτήρα ανάντη του
οικισμού Αγία Ειρήνη, περιλαμβάνοντας την εκτέλεση και επίβλεψη γεωτρήσεων και
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Πρόκειται δηλαδή για μία συνηθισμένη Γεωτεχνική μελέτη την οποία δύναται να
εκπονήσει κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες). Η
αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστοποίησης αποτελεί άλλωστε ένα σύνηθες
γεωτεχνικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου δεν θεωρείται απαραίτητη η
συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού στην ομάδα υπηρεσιών του Φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην χώρα μας έχουν κατ’ επανάληψη προκηρυχθεί και
υλοποιηθεί αποτελεσματικά αντίστοιχες γεωτεχνικές μελέτες, οι οποίες έχουν
αντιμετωπίσει περισσότερο σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα.
Επομένως προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα η απόφαση
της Υπηρεσίας σας, για την απαξίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
και την προώθηση ‘’νέων’’ αδιαφανών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω και για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών,
την τήρηση του νόμου, την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και των
Γεωλόγων μελετητών γενικότερα, καθώς και για την διασφάλιση της ορθής εκπόνησης
της μελέτης ζητούμε με την παρούσα έ ν σ τ α σ η:
την ακύρωση της προκήρυξης,
την ορθή επανάληψή της Προκήρυξης του Διαγωνισμού
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, έχοντας έννομο συμφέρον, θα εξαντλήσει
όλα τα νόμιμα μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μελών του, αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων πρακτικών / αναθέσεων.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο
Γραμματεία Περιφερειάρχη Κρήτης
2. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ: 73134, Χανιά
3. ΣΕΓΜ
Μακεδόνων 2, 115 21, Αθήνα
4. ΓΕΩΤΕΕ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
5. ΣΕΓ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
6. ΠΑΣΥΓΕΔΗ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
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