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ΕΡΓΟ: “Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας"
ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού
Σύμφωνα με το με Αριθμ.πρωτ.305365/3738 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός εκπόνησης
της μελέτης «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας».
Με την παρούσα καταθέτουμε εμπρόθεσμη ένσταση κατά της Προκήρυξης του
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: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες
για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με
αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής προσφορών 21/12/2018 για τους παρακάτω λόγους:
Καταρχήν θεωρούμε ότι λανθασμένα δεν συμπεριλήφθηκε στις ελάχιστες απαιτήσεις
της μελετητικής ομάδας του Υποψήφιου Αναδόχου η συμμετοχή της κατηγορίας 20
(Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες). Η εκπόνηση
όμως γεωλογικής μελέτης έχει κριθεί απαραίτητη από τις αρμόδιες αρχές της χώρας για
κάθε είδους γραμμικό έργο, απουσία δε αυτής θεωρείται μη σύννομη και η αναθέτουσα
αρχή θεωρείται υπόλογη έναντι οιασδήποτε απώλειας σε ανθρώπινες ζωές ή
περιουσίες. Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ τ.11 οι μελέτες κατολισθήσεων γίνονται κατά τον
ίδιο χρόνο εκπόνησης γεωλογικών και γεωτεχνικών, αφού το γεωλογικό μοντέλο
πρέπει να λάβει υπόψη τα στοιχεία των γεωτρήσεων που θα γίνουν για τον καθορισμό
του μηχανισμού αστοχίας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Προκήρυξης και ειδικότερα στο Άρθρο 19.3. Τεχνική και
Επαγγελματική Ικανότητα, κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτει:


Ελάχιστο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με 90.000€ για γεωτεχνικές έρευνες, που θα αφορά
ερευνητικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές και ίσο με 20.000€ για
τοπογραφικές εργασίες.
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Να μην προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιές) περισσότερες από μια (1) φορά
στις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.



Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων με όριο αποζημίωσης
τουλάχιστον στο ποσό των 200.000 € ανά γεγονός και του 1.000.000 € αθροιστικά.

Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό να διαθέτει:


Δύο Δειγματοληπτικά γεωτρύπανα για τις ερευνητικές γεωτρήσεις και τις επιτόπου
δοκιμές και ένα στατικό πενετρόμετρο ικανότητας 20tn εξοπλισμένο με πιεζοκώνο.



Διαπιστευμένο εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής (άρθρο 56 του ν. 4412/2016)
που να εκτελεί κατ΄ ελάχιστο τις δοκιμές που περιλαμβάνονται στον Φάκελο
Δημόσιας Σύμβασης.



Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του προσφέροντα και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα
τελευταία τρία χρόνια είναι τουλάχιστον (5) άτομα συμπεριλαμβανομένων
μηχανικών, γεωλόγων, χειριστών και βοηθών εργατών.

Λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή του Φακέλου του έργου που συνοδεύει
την προκήρυξη, καθώς και τις Τεχνικές απαιτήσεις του προς διερεύνηση θέματος των
κατολισθήσεων, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μία συνηθισμένη Γεωτεχνική έρευνα
και μελέτη την οποία καλείται να εκπονήσει, με βάση την προκήρυξη, μεμονωμένος
μελετητής κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες) B΄ τάξης.
Προκαλεί λοιπόν πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι για μία συνηθισμένη Γεωτεχνική
έρευνα και μελέτη την οποία καλείται, σύμφωνα με την προκήρυξη, να εκπονήσει
μεμονωμένος μελετητής κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές
μελέτες) B΄ τάξης μάλιστα, απαιτείται εκτός όλων των άλλων (συγκεκριμένος
εξοπλισμός, ασφάλιση μελετών, οικονομικά αποτελέσματα 3ετίας, κλπ), ο
μεμονωμένος μελετητής κάτοχος πτυχίου Β΄ Τάξης στην κατηγορία 21, να διαθέτει
τουλάχιστον (5) άτομα (συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, γεωλόγων, χειριστών και
βοηθών εργατών) ως μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό κατά τα τελευταία τρία
χρόνια!.
Ο Ν. 4412/16 ορίζει μεν στο Μέρος ΙΙ: Τεχνική Ικανότητα του Παραρτήματος XII:
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ότι η Αναθέτουσα Υπηρεσία
δικαιούται να ζητήσει από τους Οικονομικούς φορείς: «δήλωση στην οποία
αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή
του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία
χρόνια», αλλά οι απαιτήσεις της Τεχνικής Ικανότητας που τίθενται από την Αναθέτουσα
Υπηρεσία στα πλαίσια του κάθε διαγωνισμού θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. Άρθρο 75, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
του ν. 4412/2016) και στην παρούσα περίπτωση η ύπαρξη ή όχι 5 ατόμων στελεχών
της επιχείρησης κατά τα τελευταία τρία χρόνια ουδεμία σχέση έχει με την απρόσκοπτη
και ορθή εκτέλεση του έργου, εφόσον πάγια τακτική σε αντίστοιχες μελέτες και ειδικά
όταν καλούνται ατομικά μελετητικά γραφεία (Α’, Β’ ή Γ’ Τάξεως), είναι να
χρησιμοποιούνται μόνιμοι (ή μη) εξωτερικοί συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών
τέτοιων απλών έργων.
Έτσι, καθίσταται σαφές ότι η απαίτηση που τίθεται έχει μόνο σκοπό να πλήξει τον
ανταγωνισμό, δεδομένου ότι εισάγει μία παράμετρο παραδεκτού της προσφοράς που
δεν βρίσκεται σε σχέση αιτιώδους συνάφειας με την αξιοπιστία και την τεχνική
αποτελεσματικότητα του προσφέροντος, παρεμποδίζοντας έτσι αυθαιρέτως την
συμμετοχή ευρύτερου κύκλου μελετητικών συμπράξεων στην δημοπρατουμένη μελέτη
και δη των ατομικών μελετητικών γραφείων, γεγονός που ρητά απαγορεύει ο Ν.
4412/16.
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Όπως εύκολα κατανοεί κανείς από τα παραπάνω, καταδεικνύεται με τον πλέον σαφή
τρόπο ότι παρόμοια κριτήρια τίθενται μόνον για λόγους αλλοίωσης της αρχής του
υγιούς ανταγωνισμού και για κανέναν άλλο λόγο.
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, με τη συμμετοχή της κατηγορίας 20 (Γεωλογικές,
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες), αλλά και χωρίς τις άστοχες και
αμφιβόλου σκοπιμότητας απαιτήσεις των κριτηρίων των κεφ. 19 & 22, 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
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.)
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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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