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ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις – Συμπληρώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την
επιλογή Αναδόχου της Σύμβασης με τίτλο «Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη
Εφαρμογής Στατικών και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης του έργου "Μελέτη της
Κατασκευής της Πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της, με πιθανή
κατασκευή συγκοινωνιακού πολυτροπικού κέντρου” - Κωδικός Αναφοράς 5917»

ΣΧΕΤ.:

Το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΤΑ/ΟΤ/42370/23.03.2021 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 97338/24.03.2021)
έγγραφο υποβολής διευκρινίσεων

Διακήρυξη
Ε1: α. Στο άρθρο 19.2 της Διακήρυξης περί επαγγελματικής ικανότητας, διατυπώνεται η
απαίτηση ο διαγωνιζόμενος «να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία, εγκεκριμένη
από την αρμόδια υπηρεσία μία τουλάχιστον οριστική μελέτη κτιριακού έργου μεταλλικής
κατασκευής». Επειδή υπάρχουν σημαντικά κτιριακά έργα όπως π.χ. σύγχρονα γήπεδα
ποδοσφαίρου, των οποίων ο φέρων οργανισμός της στέγης είναι μεταλλική κατασκευή και
μάλιστα μεγάλης έκτασης και εξαιρετικής δυσχέρειας από την άποψη της στατικής
μελέτης, ενώ ο λοιπός φορέας (π.χ. κερκίδες κλπ) είναι από σκυρόδεμα, παρακαλούμε
να διευκρινισθεί ότι αυτά τα έργα ή παρόμοια (δηλαδή έργα στα οποία ένα
σημαντικό τμήμα του φέροντος οργανισμού είναι μεταλλική κατασκευή) καλύπτουν
το κριτήριο που τίθεται ως επαγγελματική ικανότητα.
β. Επίσης, δεδομένου ότι κατά την τελευταία δεκαετία εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης η
κύρια δραστηριότητα πολλών μελετητικών γραφείων ήταν σε μελέτες έργων του
έξωτερικού οι οποίες εκπονήθηκαν είτε από του αναδόχους κατασκευής έργων είτε
υπεργολαβικά για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χωρίς να υπάρχει τυπική διαδικασία
έκδοσης εγκριτικής απόφασης μελέτης από «αρμόδια υπηρεσία» καθόσον πολλά από τα
έργα αυτά αποτελούν ιδιωτικές επενδύσεις κλπ, παρακαλούμε να διευκρινισθεί ότι η
έγκριση της μελέτης αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση της νομικής οντότητας
)εταιρείας, κλπ) για την οποία εκτελέσθηκε το έργο.
Α1:

α. Τα Έργα, στα οποία σημαντικό τμήμα του φέροντος οργανισμού είναι μεταλλική κατασκευή
(εν παραδείγματι στέγαστρο μεγάλης επιφάνειας) καλύπτουν το κριτήριο του άρθρου 19.2
περί επαγγελματικής ικανότητας, ασχέτως εάν τα λοιπά δομικά στοιχεία του έργου
αποτελούνται από σκυρόδεμα.
β. Επιβεβαιώνεται.
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