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Σαρ.Γ/λζε: Β.Κσλ/λνπ 11  Οηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία αλνηθηνύ δηεζλνύο 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
αλάιεςε ηεο κειέηεο «Σνπηθό Υσξηθό 
ρέδην (Σ.Υ..) Γήκνπ Οξεζηηάδαο)» 

Σαρ.Κσδ.: 682 00 Οξεζηηάδα 
ΠΡΟ: 

Πιεξνθνξίεο: Μαπξνγελίδεο η. 
Σειέθσλν: 2552350340  

Fax: 2552350357   

Email: st.mavrogenidis@orestiada.gr ΚΟΙΝ:  
 
Θέμα: Γηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ Γηαγσληζκό γηα ηελ αλάιεςε ηεο κειέηεο «Σνπηθό Υσξηθό 
ρέδην (Σ.Υ..) Γήκνπ Οξεζηηάδαο)» 

Σχετ : 1.ην έγγξαθν ησλ  ΓΔΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΔΣΑΚΗ θιπ (αξ. γελ. πξση. 4603/13-3-2019) πνπ 

θαηαηέζεθε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ηελ 12-3-2019 
  
 

Απαληώληαο ζηα ζρεηηθά αηηήκαηα δηεπθξηλίζεσλ, ζαο παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα : 
 
1. Γελ δηαπηζηώζεθε, κεηά από επαλέιεγρν, δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ αξρείνπ espd-

request 2019.xml κε ην eeep2019_signed.pdf όπσο απηά έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθόξκα.  ε θάζε πεξίπησζε, ην xml αξρείν έρεη αλαξηεζεί κόλν γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ 
ζπκκεηερόλησλ.  

  2. Οη ακνηβέο ησλ εθπνλεζέλησλ κειεηώλ, γηα όζνπο ππνςεθίνπο επηιέγνπλ λα 
ππνβάιινπλ ην ζρεηηθό πίλαθα,  δύλαληαη λα  ππνινγίδνληαη  επηθαηξνπνηεκέλεο κε βάζε ην ι ή ηθ 
ηεο παξνπζηαδόκελεο ζύκβαζεο, όπσο ηζρύεη γηα ηνλ θαηάινγν πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο ζην «Μεηξών Μειεηεηώλ» (http://www.ypex-
mele.gr/eC_Dikaiologitika.asp?lg=GR) . ηελ πεξίπησζε απηή νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 
ηξνπνπνηνύλ αλάινγα ηνλ ζρεηηθό πίλαθα ηνπ πξνζαξηήκαηνο.  

 
 3. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ζπκκεηνρήο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
«20.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ Συμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να 
περιϋχει τα ακόλουθα: 
 - α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο Σύμβαςησ (ΕΕΕΣ)  
-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ»  

Αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλαθέξεηαη :  
«20.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ “Τεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνει τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του 
οικονομικού φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.2 
τησ παρούςασ: 

α) Τεχνικό Έκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Φακϋλου Δημόςιασ 
Σύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ τουσ. Στην Τεχνικό Έκθεςη δεν 
πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων. 
 
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ, 
δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό φϊςεων τησ κύριασ και των 
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υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη) την αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με 
δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ 
μελϋτησ.  
 
γ) χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ περύπτωςησ β΄, 
λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
 
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ ομϊδασ 
μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ και ςτοιχεύα για την 
αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ ευθύνεσ με αυτϋσ που 
αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπόψη των διατϊξεων των 
περιπτώςεων β΄ και γ΄,   
 
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα καλόσ ςυνεργαςύασ για 
την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ.  
 
ςτ) ................................................................. 
 
Η Τεχνικό Έκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών), καθώσ και 
τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων και 
εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν πιςτοποιητικών με τα οπούα 
αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να 
υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ …..ςελύδων κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του 
προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ την κρύςη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου κρύςησ), το υπερβϊλλον 
υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.  
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει 
περαιτϋρω πληροφορύεσ.» 
   

Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 22.2.3 ηεο 
αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ην πώο ζα παξνπζηάζεη ηα 
ππνβαιιόκελα ζηνηρεία, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ζα  πξέπεη ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ λα κπνξεί 
λα ζρεκαηίζεη ζαθή άπνςε θαηά ην εθάζηνηε ζηάδην ειέγρνπ.  

 
4. Σν εξώηεκα «αλ ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ζε κειέηεο ΓΠ & ΥΟΟΑΠ σο εκπεηξία γηα ηελ 

θαηεγνξία Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ, αλεμαξηήησο ησλ θαζεθόλησλ ζε απηήλ» όπσο ηίζεηαη, είλαη 
αόξηζην θαη δελ δύλαηαη λα απαληεζεί. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη’ αξράο, νθείιεη λα θξίλεη ν ίδηνο 
αλ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνύ.   

  
 
 

 

 
O 

Πξντζηάκελνο Γλζεο ΤΓΟΜ 
 
 

Μαπξνγελίδεο ηπιηαλόο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε Α’ β 
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