ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζωοδόχου Πηγής 110, Αθήνα, 114 73, Τηλ & Fax: 213 00 57988
website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr

Αρ. Πρωτ. 366
Αθήνα, 21/11/2018

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Μάρκου Μουσούρου 15
712 01, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. : 2813 410280, 2813 410243
Telefax : 2810-342295
E-mail : ty@crete.gov.gr; spinthakis@crete.gov.gr

ΕΡΓΟ: “Συντήρηση Και Έργα Προστασίας Στην ΕΠΟ 30 Στην Περιοχή
Λιγορτυνου.” Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου"
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: «Συντήρηση Και Έργα
Προστασίας Στην ΕΠΟ 30 Στην Περιοχή Λιγορτυνου.” Υπηρεσίες Παροχής
Γεωτεχνικού Συμβούλου» με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 27/11/2018 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 διαθέτει στο
στελεχιακό δυναμικό του - πτυχίο (εφόσον δεν επιτρέπεται η δάνεια εμπειρία):


Ενα (1) Πολιτικό μηχανικό - μελετητή τουλάχιστον 20ετούς εμπειρίας με
εξειδίκευση σε θέματα δυναμικής - σεισμικής συμπεριφοράς των εδαφών.



Ένα (1) Γεωλόγο - μελετητή τουλάχιστον 20 ετούς εμπειρίας, η εμπειρία του
οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνει γεωλογικές έρευνες και μελέτες
αποκατάστασης κατολισθήσεων.



Ένα (1) Πολιτικό μηχανικό - μελετητή τουλάχιστον 12ετούς εμπειρίας, η εμπειρία
του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπόνηση στατικών μελετών στα πλαίσια
αποκατάστασης κατολισθήσεων.
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Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει:


Να έχει εκπονήσει, κατά την τελευταία τετραετία τουλάχιστον μια γεωτεχνική μελέτη
αποκατάστασης κατολίσθησης έκτασης μεγαλύτερης ή ίσης των 30.000 m2.



Να έχει εκπονήσει, κατά την τελευταία τετραετία τουλάχιστον μια γεωτεχνική μελέτη
αποκατάστασης κατολίσθησης με δυναμικές – σεισμικές αναλύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή του Φακέλου του έργου που συνοδεύει
την προκήρυξη, καθώς και τις Τεχνικές απαιτήσεις του προς διερεύνηση θέματος της
κατολίσθησης και των μέτρων αποκατάστασής της, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μία
συνηθισμένη Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη την οποία δύναται να εκπονήσει μελετητής
κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες). Η αντιμετώπιση
προβλημάτων ευστάθειας πρανούς και αποκατάστασης κατολίσθησης, αποτελεί
άλλωστε ένα σύνηθες γεωτεχνικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου δεν γίνεται
κατανοητό σε τι συνίσταται τόσο η ποσοτική διάσταση για έκταση >30.000m2, όσο και η
χρονική διάσταση “κατά την τελευταία τετραετία” των απαιτήσεων που θέτει η
προκήρυξη, πόσο δε μάλλον και η πρόσθετη ποιοτικού χαρακτήρα διάσταση για
“ανάλυση της με δυναμικές – σεισμικές αναλύσεις”.
Προκαλεί λοιπόν πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι σύμφωνα με την προκήρυξη,
κάποιος μελετητής που μελέτησε κατολίσθηση πριν 4 χρόνια, μεγέθους 30.000m2, είναι
καταλληλότερος από κάποιον που μελέτησε κατολίσθηση πριν 5 χρόνια μεγέθους
100.000m2.
Όπως εύκολα κατανοεί κανείς θα μπορούσαν να υπάρξουν άπειρα παρόμοια
παραδείγματα τα οποία καταδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι παρόμοια
κριτήρια τίθενται μόνον για λόγους αλλοίωσης της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού και
για κανέναν άλλο λόγο.
Το 3ο δε κριτήριο της ανάλυσης με δυναμικές – σεισμικές συνθήκες δεν χωρεί καν
κριτικής, αφού η ευστάθεια οποιουδήποτε πρανούς ελέγχεται τόσο σε στατικές όσο και
σε σεισμικές συνθήκες βάση των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Εκτός αν
εννοεί κάτι άλλο ο συντάξας της προκήρυξης το οποίο όμως στην περίπτωση αυτή
οφείλει να αναλύσει λεπτομερώς τόσο ως προς το τεχνικό του αντικείμενο, όσο και
(κυρίως) την ανάγκη εφαρμογής του στο συγκεκριμένο έργο.
Επομένως προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα η απόφαση
της Υπηρεσίας σας, για την απαξίωση του πνεύματος του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου και την προώθηση ‘’νέων’’ αδιαφανών μεροληπτικών
διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις.
Για την ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, την τήρηση του νόμου,
του επαρκούς και του υγιούς ανταγωνισμού, την προάσπιση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Γεωλόγων μελετητών, καταγγέλλουμε την προκήρυξη της εν λόγω
μελέτης. Για την διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του διαγωνισμού ζητάμε την ορθή
επανάληψή της προκήρυξης, χωρίς τις άστοχες και αμφιβόλου σκοπιμότητας
απαιτήσεις των κριτηρίων του κεφ. 19, οι οποίες δεν δικαιολογούνται ούτε από το
μέγεθος, ούτε από το είδος και τις ιδιαιτερότητες του έργου.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπώντας τα
μέλη του τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, έναντι
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πάσης ελληνικής και ευρωπαϊκής 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.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

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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