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Θέμα:

Προκήρυξη Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" - Επιστολή Διαμαρτυρίας.

Ως φορέας των μελετητών υδραυλικών έργων εκφράζουμε με την παρούσα την έντονη διαμαρτυρία
μας αναφορικά με τις απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας, οι οποίες
εμπεριέχονται στην Προκήρυξη του έργου του θέματος.
Η ως άνω Προκήρυξη (υπ. αριθμ. 18PROC003460444/ 2018-07-20) αφορά σε Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων του Ν.
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Αναλυτικότερα, η Προκήρυξη στο Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ειδικώς στην παράγραφο
19.3 (β) αναφέρει:
(β) Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η
οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελέτη, οι οποίες
εκτελέσθηκαν και εγκρίθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά
την τελευταία δεκαετία (από την ημερομηνία του διαγωνισμού έως και τα 10 έτη που προηγούνται
αυτής).
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών ανά κατηγορία:
Κατηγορία 13 (Υδραυλικές μελέτες)
Να έχει εκπονήσει ως Ανάδοχος µία (1) τουλάχιστον ολοκληρωµένη υδρολογική µελέτη σε στάδιο
οριστικής η οποία να αφορά οριοθέτηση τµήµατος ρέµατος µε λεκάνη απορροής στην θέση
µελέτης τουλάχιστον 70 Κm2. Επισηµαίνεται ότι ως ολοκληρωµένη µελέτη νοείται να έχει
αρµοδίως εγκριθεί και παραληφθεί στο σύνολο εντός της τελευταίας δεκαετίας.
Η παραπάνω απαίτηση περιορίζει δυσανάλογα και με αντιδεοντολογικό τρόπο τον ανταγωνισμό που
μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αυτό τεκμαίρεται από τα ακόλουθα:




Η αναφερόμενη ειδική τεχνική εμπειρία θεωρείται άστοχη, καθώς προϋποθέτει την εκπόνηση
της υδρολογικής μελέτης σε στάδιο οριστικής, ενώ με βάση το Π.Δ. 696/74 (Άρθρο 197) οι
υδρολογικές μελέτες εκπονούνται στη φάση της Προμελέτης. Επιπλέον, οι υδρολογικές μελέτες
εκπονούνται σε ένα στάδιο. Σε περίπτωση παράλειψης του σταδίου Προμελέτης, η υδρολογική
μελέτη μπορεί να εκπονηθεί κατά τη διάρκεια της Οριστικής Μελέτης, χωρίς αυτό να αποτελεί
εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική εμπειρία.
Επιπλέον συνδέει την υδρολογική μελέτη αποκλειστικά με τη σύνταξη του φακέλου
οριοθέτησης, εξαιρώντας μη τεκμηριωμένα τη σύνδεσή της με την εκτίμηση των γραμμών
πλημμύρας ή/ και τη διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης για τις οποίες και
πραγματοποιείται. Η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης στο πλαίσιο οριοθέτησης δεν αποτελεί
ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την υδρολογική μελέτη
στο πλαίσιο υδραυλικών μελετών διευθέτησης.

Η έκταση και η φύση του συμβατικού αντικειμένου της Προκήρυξης θα έπρεπε να δίνει την δυνατότητα
συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού υδραυλικών γραφείων στελεχωμένων με έμπειρους
υδραυλικούς μηχανικούς, που έχουν εκπονήσει πληθώρα υδρολογικών μελετών, μελετών έργων
διευθέτησης και που έχουν συντάξει πληθώρα φακέλων οριοθέτησης. Θα έπρεπε δηλαδή σε
εναρμόνιση με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου να κινείται προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης
του υγιούς ανταγωνισμού και όχι να περιορίζει δυσανάλογα, ατεκμηρίωτα και χωρίς εμφανή
σκοπιμότητα τον υγιή ανταγωνισμό.
Η ειδική τεχνική εμπειρία όμως έχει επιλεγεί να ζητηθεί ιδιαίτερα στοχευμένη εξειδίκευση (υδρολογική
μελέτη σε στάδιο οριστικής στο πλαίσιο οριοθέτησης). Συνεπώς ζητούμε δια της παρούσας να
αναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να συσχετιστούν
ορθότερα με το αντικείμενο της Προκήρυξης και να επαναλάβετε τη διαδικασία του διαγωνισμού.
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