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                 Οξεζηηάδα 04/03/2019 
Γλζε ΤΓΟΜ                 Αξηζ.Πξση.3470-3601 (γελ.) 

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

ζηελ δηαδηθαζία αλνηθηνχ δηεζλνχο 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάιεςε ηεο κειέηεο «Σνπηθφ Υσξηθφ 
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 αθνξνχλ ηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηεο κειέηεο «Σνπηθφ Υσξηθφ 
ρέδην (Σ.Υ..) Γήκνπ Οξεζηηάδαο)» 

Σχετ : 1.ην έγγξαθν ηεο Α. ΚΑΛΣΙΓΗ & ΙΑ ΔΔ, ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΔ (αξ. γελ. πξση. 

3470/27-2-2019) πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ ηελ 26-2-2019 
  2. To AΠ 1064/19/28-2-2019 έγγξαθν ηεο ΔΤΡΩΣΔΚ ΑΔ (αξ. γελ. πξση. 3601/1-3-2019) 
πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ ηελ 28-2-2019 
 
 

Απαληψληαο ζηα ζρεηηθά αηηήκαηα δηεπθξηλίζεσλ, ζαο παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα : 
 
1. ζην άξζξν 20.3 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, ζην πεδίν ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί αξηζκφο ζειίδσλ ησλ Σερληθψλ Δθζέζεσλ θιπ., δελ ηέζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο, γηα ην ιφγν φηη αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα 
αλαπηχμνπλ ηελ πξνθνξά ηνπο, ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ.   

 
  2. ηελ παξάγξαθν 22.2.1 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο γίλεηαη αλαθνξά ζε εθπνλεζείζεο 

κειέηεο. Η αλαθνξά ζε ηάμεηο πηπρίσλ γίλεηαη κφλν γηα δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ 
αληηζηνίρηζε  κε ηα ρξεκαηηθά φξηα ησλ απαηηνχκελσλ εθπνλεζεηζψλ κειεηψλ, πνπ αλαθέξνληαη 
αθξηβψο πην πάλσ. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ  
ζην άξζξν 22.2.3.  ε θακία πεξίπησζε δελ αλαθέξνληαη, είηε ππνλνείηαη φηη θαινχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο πηπρίσλ.   

 
3. ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Α’ θάζε γεσινγηθήο 

κειέηεο, δελ πεξηιακβάλνληαη 100 ζηξέκκαηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Σξηγψλνπ. Δίλαη ζαθέο φηη ην 
παξαπάλσ ηκήκα, εμαηξείηαη απφ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δεκνπξαηνχκελεο κειέηεο,  κε 
απφθαζε ηφζν ηεο Αλαζέηνπζαο φζν θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Σν θπζηθφ αληηθείκελν θάζε 
δεκνπξαηνχκελεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη  απνθιεηζηηθή επηινγή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
4. Ο πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο κειεηψλ κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ηεο ΤΑ 

9572/1845/2002, δελ απνηειεί νπζηαζηηθφ ηκήκα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ε αλαθνξά ζε 
απηφλ, γίλεηαη κφλν γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ηνπ επιφγνπ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 
πξνζήθνληνο κέηξνπ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.  

 



5. ην άξζξν 11 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, απαξηζκνχληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Οη πξφζζεηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη  ζπλερίδνπλ κε αξίζκεζε πέξαλ ηνπ αξηζκνχ 30. Δίλαη 
πξνθαλέο φηη ην ζρφιην 31, ην νπνίν δηαγξάθεθε,  απεπζχλεηαη ζηνπο ζπληάθηεο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη δελ κπνξεί λα θέξεη ζπλερφκελε αξίζκεζε, αθνχ πξνζηέζεθαλ λέεο δηαηάμεηο πέξαλ ησλ 
πξνζπκπιεξσκέλσλ.   

 
6. πκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 23 ηεο 

ΔΑΑΓΗΤ, ζπληζηά πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ,σο πξνο ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο 
ζχκβαζεο, αληηθαζηζηψληαο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Καηά 
ζπλέπεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ/ΣΔΤΓ, θαη ηελ 
παξάιιειε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
παξαθάκπηεηαη ν σο άλσ θαλφλαο ηεο πξναπφδεημεο, πνπ εηζάγεη ν λ. 4412/2016, κε ηελ ππνβνιή 
ηνπ ΔΔΔ/ΣΔΤΓ θαη πξνθαιείηαη πξφζζεην δηνηθεηηθφ βάξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηηο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ απηφ 
πεξηιακβάλεη  νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνζαξκφδνπλ ην ΣΔΤΓ/ΔΔΔ ζηελ εθάζηνηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, δηακνξθψλνληάο ην, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο (ιφγνπο 
απνθιεηζκνχ θαη θξηηήξηα επηινγήο), πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σα πεδία πνπ  
δελ κπνξνχλ λα απαιεηθζνχλ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2.2.1 ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο.   

Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ζε αθφινπζε θάζε, θαηά ηνλ 
ελδειερή έιεγρν φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, αθφκε θαη αλ ήζειε ζεσξεζεί φηη θάηη 
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα ζην ΔΔΔΠ, εμεηάδεηαη ζε επφκελν ρξφλν, θαηά ηνλ έιεγρν 
ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζα πξέπεη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
λα αλαηξέμνπλ ζηελ παξάγξαθν 22.2 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, ελψ εηδηθφηεξα γηα ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ παξάγξαθν 22.2.3 κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην εδάθην Γ απηήο (ζει. 36).  Δμππαθνχεηαη φηη, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί 
θνξείο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 22.2 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 
7. Η δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 22 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο είλαη: «ηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηεο 
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.1 πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 12.1 ηεο 
παξνχζαο, ζηελ/ζηηο νπνία/ νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη. Η πιήξσζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.2 θαη 19.3, αληίζηνηρα, αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο». Η παξάγξαθνο 19.4 «Πξφηππα δηαζθάιηζεο» είλαη 
πξναηξεηηθή θαη δχλαηαη λα ηίζεηαη σο απαίηεζε, θαηά ηελ θξίζε ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ (φπσο 
θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε), γη απηφ θαη δελ αλαθέξεηαη ζαθψο ζην παξαπάλσ ιεθηηθφ ηεο 
δηαθήξπμεο. Καηά ηελ άπνςε καο, ε πξφβιεςε γηα ηα άξζξα 19.2 θαη 19.3 (Η πιήξσζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.2 θαη 19.3, αληίζηνηρα, αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο) έρεη  εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξν 19.4.  

 
 

 

 
O 

Πξντζηάκελνο Γλζεο ΤΓΟΜ 
 
 

Μαπξνγελίδεο ηπιηαλφο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε Α’ β 
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