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ΜΕΛΕΤΗ:

«Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού
Αχαϊκής Συμπολιτείας στην περιοχή Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων»

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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» για την επιλογή
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση
ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας στην περιοχή
Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων» με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πατρέων και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19/12/2017 για τους παρακάτω
λόγους:
Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Προκήρυξης και ειδικότερα στο Άρθρο 19.3. Τεχνική
και Επαγγελματική Ικανότητα, κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό πρέπει:


Να έχει εκπονήσει, κατά την τελευταία πενταετία, ως ανάδοχος μελετητής (με
ποσοστό συμμετοχής 50% και άνω), τουλάχιστον μία (1) γεωτεχνική έρευνα μελέτη στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης.



Για τις μελέτες παρόμοιας φύσης πρέπει να αποδεικνύεται ενασχόληση με τις
ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες και παραμέτρους του τόπου που αφορά η υπό
ανάθεση μελέτη.



Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την εκπόνηση γεωτεχνικών αναλύσεων
ευστάθειας πρανών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.

Προκαλεί πραγματικά έκπληξη η απαίτηση εκπόνησης τουλάχιστον μίας (1)
γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης κατά την τελευταία πενταετία, στην περιοχή εκτέλεσης
της σύμβασης, αλλά και η ενασχόληση του με τις ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες και
παραμέτρους του τόπου που αφορά η υπό ανάθεση μελέτη.
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Όπως όμως σαφώς αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την
προκήρυξη το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά στην διερεύνηση και
αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών
του εδάφους στην ευρύτερη περιοχή που σχετίζονται με προβλήματα αστάθειας
σε τμήμα του πρανούς ανάντη της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας στην περιοχή
Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων, περιλαμβάνοντας την εκτέλεση και επίβλεψη
γεωτρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με σκοπό την γνωμάτευση
ευστάθειας του υφιστάμενου πρανούς.
Επίσης όπως σαφώς αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την
προκήρυξη, από γεωλογικής άποψης, η περιοχή μελέτης καλύπτεται από λεπτομερή
Πλειο-Πλειστοκαινικά ιζήματα, σχηματισμούς εξαιρετικά γνωστούς, ιδιαίτερα
μελετημένους και με ευρεία εξάπλωση πανελλαδικά, γεγονός που δεν δικαιολογεί
σε καμία περίπτωση την απαίτηση ενασχόλησης του υποψηφίου ανάδοχου με τις
ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες και παραμέτρους του τόπου που αφορά η υπό ανάθεση
μελέτη.
Πρόκειται δηλαδή για μία συνηθισμένη Γεωτεχνική μελέτη την οποία δύναται να
εκπονήσει κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες). Η
αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας πρανούς με εκτέλεση ανάστροφων αναλύσεων
και διερεύνηση ευστάθειας του πρανούς προς αναζήτηση της κρίσιμης επιφάνειας
ολίσθησης και προσδιορισμό του ελάχιστου συντελεστή ασφαλείας και η υποβολή
προτάσεων για την αποκατάσταση ή αποτροπή οποιασδήποτε μορφής φαινομένων
αστάθειας του φυσικού αναγλύφου, αποτελεί άλλωστε ένα σύνηθες γεωτεχνικό
πρόβλημα για την επίλυση του οποίου δεν θεωρείται απαραίτητη η απαίτηση
εκπόνησης τουλάχιστον μίας (1) γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης κατά την τελευταία
πενταετία, στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης.
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 μεροληπτικών διαδικασιών στις
δημόσιες συμβάσεις.
Για την ορθή εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, την τήρηση του
νόμου, του επαρκούς και του υγιούς ανταγωνισμού, την προάσπιση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωλόγων μελετητών, αλλά και γενικότερα,
καταγγέλλουμε την προκήρυξη της μελέτης. Για την διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης
του διαγωνισμού ζητάμε την ορθή επανάληψή της προκήρυξης, χωρίς τις υπερβολικές
απαιτήσεις των κριτηρίων του κεφ. 19, οι οποίες δεν προκύπτουν ούτε από το μέγεθος,
ούτε από το είδος και τις ιδιαιτερότητες της μελέτης.
Σε αντίθετη περίπτωση, σάς ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, έχοντας έννομο
συμφέρον, θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, έναντι πάσης ελληνικής και ευρωπαϊκής
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δικαστικής εξουσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μελών του, αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων πρακτικών / αναθέσεων,
κοινοποιώντας παράλληλα τις θέσεις του τόσο σε θεσμικούς φορείς, όσο και στον
εθνικό και τοπικό τύπο.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω διευκρίνιση.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 - Αθήνα
Τηλ.: 213-2124700
FAX: 213-2124777
e-mail: eaadhsy@eaadhsy.gr, president.office@eaadhsy.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γρ. Προέδρου ΔΣ Δρ. Σπυρ. Μάμαλη
Ελ. Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310.278817-18, 2310.236379, 2310236305
Fax: 2310.236308
e-mail: info@geotee.gr, mamalis@econ.auth.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)
Σίνα 10, Αθήνα 10672
Τηλ: 210 6452232, Fax: 210 6444685
e-mail: segm@segm.gr
Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
Διδότου 26 - 106 80 Αθήνα
Τηλ. 210.6540730
www.geologist.gr
email: sylgeol@gmail.com, info@geologist.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
email: plessak@yahoo.com
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