ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ».

ΕΡΩΤΗΜΑ Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Α.
Σχετικά με την παρατήρησή σας ότι πρόσφατες γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις που έχει εκπονήσει η
εταιρεία σας για την ΥΣΜΑ δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού,
διευκρινίζεται ότι η λίστα «Υπάρχουσες μελέτες/εκθέσεις/εισηγήσεις σχετικές με την υπό ανάθεση μελέτη» του
Παραρτήματος Γ είναι ενδεικτικά αντιπροσωπευτική και όχι εξαντλητική. Οι σχετικές «Εκθέσεις παρουσίασης
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων» των εν λόγω ερευνών θα περιλαμβάνονται στο φάκελο σχετικών στοιχείων
που θα διατεθούν στους μελετητές για την εκτίμηση τιμών παραμέτρων των υλικών της εδαφικής επίχωσης και
των δόμων του τείχους. Συγκεκριμένα, και για την ενημέρωση όλων των υποψηφίων αναδόχων, αναφέρεται ότι
πρόκειται:
Α) Για τις «Εργασίες γεωτεχνικής έρευνας για τη διερεύνηση της ευστάθειας των περιμετρικών τειχών και του
βράχου της Ακρόπολης» που εκπονήθηκε από την ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. τον Νοέμβριο του 2015
μετά από ανάθεση από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ).
Β) Για την εκπόνηση του έργου «Εκτέλεση δοκιμών εργαστηρίου και πεδίου σε δομικά υλικά του Βόρειου
Τείχους στην Ακρόπολη των Αθηνών» που εκπονήθηκε από την ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. τον Ιούλιο
του 2016 μετά από ανάθεση από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ).
Σημειώνεται, τέλος, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από την
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως αναλύσεις και μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων επίσης θα
τεθούν υπ’ όψιν του αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ Β.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Β.
Ερώτημα 1ο:
Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της παραγράφου 20.2 της Διακήρυξης το μέγεθος των 20 σελίδων κειμένου
μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, περιλαμβάνει το (α) Τεχνική Έκθεση, το (β) Πρόταση Μεθοδολογίας, από
το (δ) την έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης
και το (ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης.
Δεν περιλαμβάνονται (εξαιρούνται): το (γ) χρονοδιάγραμμα, από το (δ) το οργανόγραμμα και από το (ε) οι
υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας και τα τυχόν πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη
συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.
Ερώτημα 2ο:
Για την απόδειξη του κριτηρίου 19.3(α) είναι σαφές ότι πέραν των μελετητικών πτυχίων θα πρέπει να
προσκομιστούν και τα απαραίτητα στοιχεία για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας των μελετητών
στην εκπόνηση παρόμοιων μελετών.
Ερώτημα 3ο:
Ως συναφές αντικείμενο της κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) ορίζεται: «Αναλημματικές
κατασκευές εδραζόμενες επί βραχώδους υποβάθρου – εκτίμηση της ευστάθειας και σχεδιασμός μέτρων
στερέωσης και ενίσχυσής τους». Μελέτες που εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό είναι αποδεκτές ανεξαρτήτως
μεθοδολογίας επίλυσης.

