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Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: ««ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας. 
 

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.57018/ 08-03-2019) αφορά σε ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας για 
την σύναψη δηµόσιας σύµβασης,  άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής. 
 
Η Προκήρυξη στο Άρθρο 19 δίνει τα Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τα οποία αφορούν σε : 

• Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας (19.1) 
• Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (19.2) 
• Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα (19.3 α και β) 
• Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (19.4) 

Τα ανωτέρω και ειδικώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 19.3β υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του 
προκηρυσσόµενου έργου και εγγυώνται για την Αναθέτουσα Αρχή την εµπρόθεσµη και άρτια   
υλοποίησή του.  
∆ιαπιστώθηκε όµως ότι, ειδικώς στην παράγραφο 13.3β υπάρχει και η τουλάχιστον ανεξήγητη 
απαίτηση, όπου οι προσφέροντες για να συµµετέχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει επιπλέον να 
καλύψουν και τα ακόλουθα:  

«Για µία (1) τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες (13), (09), (10), (08), (16), (21) : 
Ο προσφέρων και σε περίπτωση σύµπραξης οικονοµικών φορέων τουλάχιστον το ένα µέλος ή 
περισσότερα της σύµπραξης πρέπει : 
α) Να έχει συµµετάσχει σε πρόγραµµα επιµόρφωσης προσωπικού ∆ηµόσιου Φορέα. 
Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες επιµόρφωσης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και αρµοδίως 
εγκριθεί στο σύνολο τους, εντός της τελευταίας δωδεκαετίας. 
β) Να έχει διατελέσει Τεχνικός Σύµβουλος στην υποστήριξη ∆ηµόσιας Υπηρεσίας στον έλεγχο και 
έγκριση µελετών. 
Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου πρέπει να έχουν αρµοδίως  εγκριθεί στο 
σύνολο τους, εντός της τελευταίας δωδεκαετίας. 
∆εν είναι απαραίτητο στο αυτό µέλος ή στην αυτή κατηγορία να συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω 
απαιτήσεις.» 



  

Η παραπάνω (α) εξόφθαλµα «φωτογραφική» απαίτηση, περιορίζει δυσανάλογα και µε 
αντιδεοντολογικό τρόπο τον ανταγωνισµό που µπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισµού και 
αυτό τεκµαίρεται από τα ακόλουθα: 

� ∆εν προκύπτει από το µητρώο µελετητών ότι η εµπειρία ανά µελετητικό αντικείµενο πρέπει να 
τεκµηριώνεται και από «διδακτική» εµπειρία. Τα χορηγούµενα πτυχία είναι πτυχία µελετητών και 
όχι «διδακτικού προσωπικού». 

� Επιπλέον σε πολλά έργα γίνεται συνεχώς εντός της σύµβασης «εκπαίδευση»  των φορέων του 
δηµοσίου τοµέα χωρίς αυτό να προβλέπεται από την σύµβαση και χωρίς συνεπώς να 
πιστοποιείται.  

� Εφόσον για την ικανοποίηση του κριτηρίου αρκεί µόνο µία από τις κατηγορίες 13,09,10,08,16 
και 21 να ικανοποιεί την απαίτηση, θα µας ενδιέφερε πολύ να µας εξηγήσετε πως ένας 
οδοποιός (10), γεωτεχνικός (21), µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος (9) κλπ. θα υποστηρίξει το έργο 
της επιµόρφωσης π.x. του υδραυλικού αντικειµένου (13), του τοπογραφικού (16) κλπ.    

Συνοψίζοντας, ο συνδυασµός των παραπάνω όρων ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
καθορίζονται αφενός  από την επιλεκτική και µη τεκµηριωµένη (µε βάση το φυσικό αντικείµενο) επιλογή 
των όρων ειδικής τεχνικής ικανότητας όσον αφορά την εµπειρία σε θέµατα επιµόρφωσης του δηµοσίου 
φορέα. 
Η έκταση και η φύση  του συµβατικού αντικειµένου της Προκήρυξης θα έπρεπε να δίνει την δυνατότητα 
συµµετοχής στην διαδικασία του διαγωνισµού γραφείων στελεχωµένων µε έµπειρους επιστήµονες, 
που έχουν µελετήσει ή παράσχει υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου σε αντίστοιχα έργα. Θα έπρεπε 
δηλαδή η Προκήρυξη σε εναρµόνιση µε τις επιταγές του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου να κινείται προς την 
κατεύθυνση της διεύρυνσης του υγιούς ανταγωνισµού και όχι να περιορίζει δυσανάλογα, ατεκµηρίωτα 
και χωρίς εµφανή σκοπιµότητα τον υγιή ανταγωνισµό. 
 
Συνεπώς ζητούµε δια της παρούσας να αναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας και να απαλοιφεί η ανωτέρω απαίτηση και να επαναλάβετε τη διαδικασία 
του διαγωνισµού. 
 
 

Για το ∆Σ του ΣΜΥΕ-∆ΥΠ, 

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας 
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