
 

 
ΘΕΜΑ:  Διευκρινήςεισ επί ερωτημάτων ςχετικά με τη διακήρυξη του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για την 

ανάθεςη του ζργου: «Εγκατάςταςη επεξεργαςίασ λυμάτων Σ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω 

Καλαμά (νυν Πωγωνίου), με α/α (ΕΗΔΗ): 89913 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται θ κάκε ερϊτθςθ - διευκρίνιςθ, όπωσ διατυπϊκθκε από τον υποψιφιο 

οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία «SIRMET, Engineering & Management» με τθν αντίςτοιχθ απάντθςθ. 

1. ΕΡΩΣΗΗ: 

«Απαιτείται η ςυνεργαςία με Μελετητή ςτην κατηγορία Τοπογραφικζσ Μελζτεσ (16) ή εκ παραδρομήσ 

αναφζρεται ςτην παραγρ. 22Δ εάν οικείασ Διακήρυξησ; Εάν ναι, τι τάξησ πτυχίου;» 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

Διευκρινίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αναφζρκθκε ςτθ διακιρυξθ εκ παραδρομήσ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν και οι κατάλλθλεσ τάξεισ πτυχίων είναι αυτζσ 

όπωσ αναγράφονται τθν παράγραφο 22.Δ τθσ Διακιρυξθσ, ιτοι : 

Τδραυλικζσ Μελζτεσ (Κατηγορία 13) : Α’ Σάξησ και άνω. 

Ηλεκτρομηχανολογικζσ Μελζτεσ (Κατηγορία 9) : Α’ Σάξησ και άνω. 

Χημικοτεχνικζσ Μελζτεσ (Κατηγορία 18) : Α’ Σάξησ και άνω. 

τατικζσ Μελζτεσ (Κατηγορία 8) : Α’ Σάξησ και άνω. 

 

2. ΕΡΩΣΗΗ: 

«Λόγω τησ φφςησ του αντικειμζνου του ζργου, θα μποροφςε να καλφπτεται η απαίτηςη για την εκπόνηςη 

με επιτυχία μιασ τουλάχιςτον μελζτησ ςε ςτάδιο Οριςτικήσ ή Μελζτησ Εφαρμογήσ με αντικείμενο ΕΕΛ 

ιςοδφναμου πληθυςμοφ τουλάχιςτον 2000 κατοίκων, μόνο από ζναν μελετητή? 
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Ήτοι είτε Μελετητή ςτην κατηγορία Υδραυλικζσ Μελζτεσ ή ςτην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικζσ 

Μελζτεσ ή ςτην κατηγορία Χημικοτεχνικζσ Μελζτεσ;» 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

Επιβεβαιϊνεται ότι γίνεται αποδεκτή θ εκπόνθςθ μιασ τουλάχιςτον Μελζτθσ ςε ςτάδιο Οριςτικισ ι 

Μελζτθσ Εφαρμογισ με αντικείμενο τθ μελζτθ εγκατάςταςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων ιςοδφναμου 

πλθκυςμοφ τουλάχιςτον 2000 κατοίκων, από τουλάχιςτον ζναν εκ των κατθγοριϊν μελζτθσ μελετθτϊν 

(Τδραυλικζσ μελζτεσ ή Ηλεκτρομηχανολογικζσ ή Χημικοτεχνικζσ). 

 

3. ΕΡΩΣΗΗ: 

«Θεωροφμε ότι η ικανότητα και εμπειρία εκπόνηςησ Μελζτησ Οριςτικήσ ή Μελζτησ Εφαρμογήσ, δεν 

μεταβάλλεται με την πάροδο των ετών, οπότε κρίνεται ςωςτό να μην υπάρχει περιοριςμόσ τησ εκπόνηςησ 

Μελζτησ κατά την τελευταία 5ετία.»  

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

Για λόγουσ διατιρθςθσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, αλλά και λόγω του ότι όντωσ θ εμπειρία ενόσ μελετθτι για 

τθν εκπόνθςθ ενόσ είδουσ μελζτθσ δε μεταβάλλεται με τθν πάροδο των ετϊν, απαλείφεται ο περιοριςμόσ 

τθσ απόκτθςθσ εμπειρίασ κατά τθν τελευταία 5ετία.  

 

 

 Η Αν. Προϊςταμζνη 
Δ/νςησ Σεχνικών Ζργων Π.Η. 

 
 

Ελζνη Νικολοφ 
Πολιτικόσ Μηχ/κοσ 

 


		2020-09-15T08:59:44+0300




