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ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ

Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685, e-mail: segm@segm.gr, www.segm.gr

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 84/12

Προς.: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.)
κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ίναχος Άργους, Τ.Κ. 21200
Τηλ.: 2751023938,39,40 - Φαξ: 27510616402.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον έλεγχο και την επανεξέταση των όρων του διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΙΔΕΑΣ –
ΜΥΚΗΝΩΝ – ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ».

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Όπως γνωρίζετε, η Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση

της μελέτης του θέματος, με προϋπολογισμό 377.912,11 €, πλέον ΦΠΑ, και με καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η.12.2012.

Η κύρια καλούμενη κατηγορία μελετών του διαγωνισμού είναι η κατηγορία 13 των μελετών

υδραυλικών έργων, ενώ καλούνται και οι υποστηρικτικές κατηγορίες 9 (Μηχανολογικές,

Ηλεκτρολογικές  Μελέτες), 21 (Γεωτεχνική Μελέτη) και 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη).

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν γραφεία μελετών τα

οποία, εκτός των απαιτούμενων μελετητικών πτυχίων, οφείλουν να διαθέτουν ειδική τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα, καλύπτοντας «...δ) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα

αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του

υποψήφιου, κατά την τελευταία πενταετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη

μελετών, ανά κατηγορία:

 Για την κατηγορία 13 μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη δικτύου ύδρευσης με πρόβλεψη

πληθυσμού κατ’ ελάχιστον  9.000 κατοίκους.
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 Για την κατηγορία 9 μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη αντλιοστασίου ύδρευσης με

αντλητικό συγκρότημα παροχής τουλάχιστον 500m3/h.

 Για την κατηγορία 27 μία (1) τουλάχιστον Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την

έκδοση άδειας χρήσης νερού από πηγές και μία (1) τουλάχιστον Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για κατασκευή έργου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης».

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης/διαμαρτυρίας πολλών μελών μας, οφείλουμε να σας

επισημάνουμε τα εξής:

Από σχετική διερεύνηση στα μέλη μας1, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω απαίτηση ειδικής τεχνικής

και επαγγελματικής ικανότητας για την «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την έκδοση

άδειας χρήσης νερού από πηγές» περιορίζει, σε υπερβολικό βαθμό, τον ανταγωνισμό και μπορεί να

ειπωθεί ότι προσεγγίζει την έννοια της «φωτογραφικής διάταξης», γεγονός που αφενός δεν συνάδει

με το κύρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, αφετέρου αντίκειται στις βασικές αρχές της

διαφάνειας, της αναλογικότητας και της διευκόλυνσης ουσιαστικού ανταγωνισμού.

Περαιτέρω, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την εκπόνηση μελέτης και όχι την παροχή υπηρεσιών

συμβούλου, οπότε η όποια ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να αφορά, αποκλειστικώς και μόνον, την

εκπόνηση μελετών.

Σε κάθε περίπτωση - και επί της ουσίας του θέματος - ο περιορισμός του ανταγωνισμού που

επιφέρει ο εν λόγω όρος της προκήρυξης δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθόσον η

έκδοση αδείας χρήσης νερού, εφόσον έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες, είναι μια

συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία και δεν συνιστά αντικείμενο υψηλής επιστημονικής

εξειδίκευσης και εμπειρίας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση αδείας χρήσης νερού, ως διαδικασία και ως γνωστικό

αντικείμενο δεν περιορίζεται στην κατηγορία 27 των περιβαλλοντικών μελετών, αλλά υπάγεται,

κυρίως, στην κατηγορία 13 των μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

Ο Σύνδεσμός μας διαχρονικώς υποστηρίζει ότι οι Φορείς Ανάθεσης πρέπει να θέτουν, πάντοτε,

απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αυστηρώς για την ανάγκη

διασφάλισης της αρτιότητας και της ποιότητας κάθε μελέτης ή υπηρεσίας, σε συνδυασμό προς την

υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού, άρα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια που

επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, Δηλαδή, κατά την πάγια αντίληψη του Συνδέσμου

μας, σε όλους -ανεξαιρέτως- τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων πρέπει να αποφεύγονται

όροι, οι οποίοι άνευ αποχρώντος λόγου, δηλαδή χωρίς να συνδέονται με την ανάγκη ανάδειξης

1 Στον Σύνδεσμό μας είναι εγγεγραμμένες οι περισσότερες καταξιωμένες εταιρείες μελετών υδραυλικών.
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αναδόχου ικανού και καταλλήλου για την εκτέλεση της σύμβασης, δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό

ή/και ευνοούν ενδεχομένως συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους .

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα διαφάνειας

και χρηστής διοίκησης, πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσετε το εν λόγω θέμα και να προβείτε στην

επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των απαιτήσεων ειδικής τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας.

Για τη συγκεκριμένη μελέτη θεωρούμε ότι η ζητούμενη στην προκήρυξη εμπειρία (με διαγραφή,

βεβαίως, της ανωτέρω εξεζητημένης απαίτησης) αναφερόμενη στην τελευταία 10ετία, μπορεί να

χαρακτηριστεί εύλογη και κατάλληλη.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να ενημερώσουμε -εγκαίρως- τα

μέλη μας. Διατελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση.

Μετά τιμής

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Γραμματέας ΔΣ Μέλος ΔΣ


