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ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Λασσαίας 1Α 71305, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 529117 Fax: 2810 529125
email: dte@crete.gov.gr
Σχετικά:

α) α.π. 97296/22-4-2019 «Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στο φαράγγι του
ΚΟΤΣΙΦΟΥ της ΕΟ4 του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Ιδιώτ. Συμφ.
β) Αριθμός Απόφασης: 810/2019 ανάθεση μελέτης με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 163.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
γ) Αριθμός Απόφασης: 941/2019 ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση της γέφυρας του
ποταμού Ιάρδανου επί της ΠΕΟ στο Δήμο Πλατανιά (Υποέργο 6)»
δ) Αριθμός Απόφασης: 643/2019 Έγκριση ανάθεσης μελέτης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ... με τ.
ΚΑ 2013ΕΠ4020001» Υποέργο (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ
ε) ΣΥΝΓΕΜΕ α.π. 324/ 14.11.2016, Διαμαρτυρία κατά της τακτικής αποκλεισμού των
Γεωλόγων μελετητών από έργα της Περιφέρειας Κρήτης

ΘΕΜΑ:

«Παροχή Πληροφοριών για την απευθείας ανάθεση μελετών, οι οποίες δεν
περιλαμβάνουν ή υποβαθμίζουν το γεωλογικό αντικείμενο»

Αξιότιμες/οι κυρίες & κύριοι
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αναθέσεις (σχετικά α έως δ) από την υπηρεσία
σας οι οποίες γίνονται με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης ή με την διαδικασία του διαγωνισμού (συνοπτικό, κάτω του ορίου κ.λ.π.), οι
οποίες είτε δεν περιέχουν διόλου γεωλογικό αντικείμενο (μελέτες κατηγορίας 20), είτε
αυτό εμφανίζεται υποεκτιμημένο. Στις συγκεκριμένες αναθέσεις δεν καθίσταται απόλυτα
σαφές από την προκήρυξη, αν έχουν συμπεριληφθεί μελέτες της κατηγορίας 20
(γεωλογικές) και αν ναι κατά πόσο έχει προεκτιμηθεί ορθά η αμοιβή τους.
Επειδή και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί πρακτικές υποβάθμισης του
γεωλογικού αντικειμένου, αλλά και τακτικές αποκλεισμού των γεωλόγων μελετητών (βλ.
ε σχετικό), θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τα εξής:
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- με βάση ποια νομοθεσία ή τεχνική προδιαγραφή δεν περιλαμβάνετε γεωλογικές
μελέτες σε περιπτώσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου
- βάση ποιων πινάκων προεκτιμώμενων αμοιβών υπολογίζεται η αμοιβή των
γεωλογικών μελετών (όπου αυτές υπάρχουν)
- με βάση ποιες τεχνικές προδιαγραφές εκτιμώνται οι ποσότητες του γεωλογικού
αντικειμένου.
Στα πλαίσια διευκόλυνσης της διαδικασίας εκπόνησης ολοκληρωμένων μελετών, θα
θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τα τεύχη των σχετικών προκηρύξεων (φάκελος έργου,
αμοιβές), ώστε να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο έχει ληφθεί μέριμνα για την
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την εκπόνηση παρόμοιας φύσης
μελετών.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

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
ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΠΑΣΥΓΕΔΗ – ΠΑΝΕΛΗΝΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΣΕΓΜ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, Αθήνα 10675
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