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Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «MΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (Master Plan) ∆ΕΥΑ 

ΧΑΝΙΩΝ» - Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας. 
 

Ως φορέας των µελετητών υδραυλικών έργων εκφράζουµε µε την παρούσα την έντονη διαµαρτυρία 
µας αναφορικά µε τον τρόπο σύνταξης της παρούσης Προκήρυξης, η οποία αφορά σε σύνταξη Γενικού 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ύδρευσης (Master Plan) και αυτό διότι: 
 

• Τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι καταφανώς τα παραδοτέα που προβλέπει το Π.∆ 696/74 για 
στάδιο Προµελέτης Ύδρευσης, για το οποίο στάδιο προβλέπεται αµοιβή από τον Κανονισµό 
Προεκτιµωµένων Αµοιβών, η οποία για ένα τέτοιου µεγέθους έργο (σελ. 15-23 του Τ.Τ.∆) είναι 
ιδιαιτέρως σηµαντική και ουδεµία σχέση έχει µε την Προεκτιµώµενη αµοιβή της Προκήρυξης.  

• Τα κριτήρια επιλογής για ένα τόσο εκτενές έργο, µε ιδιαίτερα σηµαντικό φυσικό αντικείµενο, θα 
πρέπει να είναι ανάλογα των απαιτήσεων του σε τεχνογνωσία και προσωπικό. 

 
Το φυσικό αντικείµενο της Προκήρυξης θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη προεκτιµώµενη αµοιβή, η 
οποία θα προκύψει από την εφαρµογή του ισχύοντος Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών. Η δεινή 
οικονοµική κατάσταση των γραφείων µελετών δεν θα έπρεπε να τους στερεί χωρίς κανένα λόγο 
οικονοµικούς πόρους που τους αναλογούν νόµιµα. 
 
Εάν τα οικονοµικά διαθέσιµα των υπηρεσιών του δηµοσίου δεν τους επιτρέπουν να προκηρύσσουν τα 
αναγκαία έργα, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρµογή του νοµικού 
πλαισίου των δηµοσίων έργων. 
 
Συνεπώς ζητούµε δια της παρούσας να επανεκτιµήσετε την προεκτιµώµενη αµοιβή και να επαναλάβετε 
τη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 

Για το ∆Σ του ΣΜΥΕ-∆ΥΠ, 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας 
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