
               

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                             Έδεσσα  01 / 04 / 2019 

                             Αριθ. Πρωτ.: 5122

       Προς τους
       Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
για  υποβολή  προσφοράς  στο  πλαίσιο  της 
αριθ.4645/18-03-2019  Διακήρυξης  με 
αριθμό συστήματος 80997

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών επί της αριθ.  4645/18-03-2019 
Διακήρυξης  για  την  «Εκπόνηση  Μελέτης  για  τη  "Λειτουργική  αναβάθμιση  του 
διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως 
εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"»

Επί των έως την 01η/04/2019 αιτημάτων διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών 
που εμπροθέσμως ετέθησαν υπόψη της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Επί του από 21-03-2019 ερωτήματος της εταιρείας «Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ι.Κ.Ε. – Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ», όπως αυτό διατυπώθηκε ως ακολούθως:
«Αξιότιμοι κύριοι Σύμφωνα με το άρθρο 19.3 εδ. β 2 η Ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται "  
από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην  
«ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό AEΙ, με ρόλο  
Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης, και κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 6 και 8, ο οποίος  
θα διαθέτει  ειδική εμπειρία  σε παρόμοιες  μελέτες  επανάχρησης &#8211;  αποκατάστασης κτιρίου  
χαρακτηρισμένου  ως διατηρητέο."  Παρακαλούμε  να διευκρινιστεί  εάν έχει  γίνει  παραδρομή στην  
ανωτέρω διατύπωση δεδομένου ότι οδηγεί σε τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού (βλ. άρθρο 18  
Ν.4412/2016). Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ελέγξετε το αρχείο του Μητρώου Μελετητών για  
τους πιθανούς μελετητές με αντίστοιχα προσόντα: μελετητές με πτυχίο κατηγορίας 06 και 08 και  
εμπειρία σε μελέτες επανάχρησης - αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1
Στο  άρθρο  19.3.εδ.β.2)  της  Αναλυτικής  Διακήρυξης  αντικαθίσταται  το  “και”  (το  οποίο 

ετέθη εκ παραδρομής) με το διαζευκτικό “ή” και το άρθρο αναδιατυπώνεται ως ακολούθως :
«…2) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα 
και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό 
AEΙ, με ρόλο Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης, και κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 6 
ή 8, ο οποίος θα διαθέτει ειδική εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες επανάχρησης – αποκατάστασης 
κτιρίου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέο.»

Η παραπάνω διόρθωση – διευκρίνιση εγκρίθηκε με την αριθ. 91/01-04-2019 απόφαση της 
Ο.Ε.  και  αναρτάται  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  στην  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr και  αποτελεί 
επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 80997.

                                                                                                     Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                                        Δημήτριος Γιάννου
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