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ΘΕΜΑ: Ένσταση – Διαμαρτυρία κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ‘’Σύμβαση
παροχής υπηρεσιών «Οδηγός εκπόνησης, περιεχόμενα και προεκτιμώμενες
αμοιβές Λιμενικών Έργων»’’.

Αξιότιμοι κύριοι,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την διενέργεια του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του
θέματος στην οποία δεν καλούνται μελετητές της κατηγορίας 20 (Γεωλογικές,
Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες).
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε 2.103.507,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και καλούνται οι παρακάτω 12
κατηγορίες μελετών, εκτός από την κατηγορία 20!!!!
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Μελέτες Οικονομικές.
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων.
8. Στατικές Μελέτες
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων
16. Μελέτες Τοπογραφίας
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
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Μόλις πρόσφατα στις 27/2/2018 αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Προσχέδιο της Υ.Α. της παραγρ. 2 του
άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά
στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης», η οποία έληξε στις 12/3/2018.
Στο προσχέδιο, που αφορά στα «Παραδοτέα Μελετών Λιμενικών Έργων»,
γίνεται εκτενής αναφορά σε παραδοτέα, που αφορούν στο Γεωλογικό και Γεωφυσικό
αντικείμενο τόσο κατά την Φάση 2 (Λειτουργικός Σχεδιασμός), όσο και κατά την Φάση
3 (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) της μελέτης του λιμενικού έργου.
Στην Ομάδα Εργασίας 3, οκτάμηνης σχεδόν διάρκειας, στην οποία συμμετείχαν και
συνάδελφοι γεωλόγοι, αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός, ώστε να αποδοθεί όλη
η εμπειρία, που έχει αποκτηθεί από την μελέτη λιμενικών έργων ανά είδος έργου, φάση
και κατηγορία μελέτης.
Εξάλλου όλα το Προσχέδιο της Υ.Α., σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
ακολούθησε τα αναφερόμενα στο Σχέδιο της νέας Εγκυκλίου 38, όπου επίσης σαφώς
αναφέρεται η εκπόνηση Γεωλογικών ερευνών και μελετών.
Τέλος η ίδια η Δ/νσή σας, έχει κατ’ επανάληψη προκηρύξει Διαγωνισμούς και
έχει εκπονήσει Μελέτες λιμενικών έργων με την συμμετοχή της κατηγορίας 20
(Γεωλογικό και Γεωφυσικό αντικείμενο) αναγνωρίζοντας έτσι την χρησιμότητα των εν
λόγω μελετών για την έντεχνη υλοποίηση του λιμενικού σχεδιασμού (βλ. Διακηρύξεις
Μαραθώνα, Κορινθιακού, κλπ). Ιδιαίτερη σημασία έχει όταν αυτές αφορούν
ακτομηχανικές μελέτες και έργα προστασίας της ακτής, οι οποίες αποτελούν και
αντικείμενο του εν λόγω Διαγωνισμού.
Επομένως είναι ακατανόητο ότι στον εν λόγω Διαγωνισμό, αντικείμενο του οποίου
είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την σύνταξη Προδιαγραφών και δημιουργία
Οδηγού Εκπόνησης, περιεχομένων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών Λιμενικών
Έργων, δεν συμμετέχει και η κατηγορία 20.
Με την υποτίμηση και απαξίωση του γεωλογικού αντικειμένου, είναι προφανές ότι
στο μέλλον θα δημιουργηθούν σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα στην εκπόνηση
μελετών λιμενικών έργων, που θα έχουν επίπτωση και στην ασφάλεια των έργων.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών, ο οποίος εκπροσωπεί νομίμως τους
Γεωλόγους της χώρας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του «Μελετητή Δημοσίων
Έργων» είτε ως μελετητές, είτε ως γραφεία μελετών και υπερασπίζει τα δικαιώματά
τους, θεωρεί ότι επιτέλους η Πολιτεία οφείλει να υπερκεράσει τα συντεχνιακά
συμφέροντα και αντιμετωπίσει ορθολογικά τα μελετητικά θέματα, τα οποία
απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία, όπως έχει δείξει η εμπειρία.
Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε :


την ορθή επανάληψη του Διαγωνισμού με την απαραίτητη συμμετοχή
της κατηγορίας 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες
και Έρευνες).
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Σε αντίθετη περίπτωση, προτιθέμεθα να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα έναντι
πάσης ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαστικής εξουσίας, όπως αυτό απορρέει από την
υπάρχουσα νομοθεσία για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και
την διασφάλιση της άρτιας εκπόνησης των μελετών.
Είμαστε στην διάθεσή σας για άμεση συνάντηση.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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