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ΘΔΜΑ: 
Απάνηηζη ζε επώηημα επί ηηρ 11647/16.05.2016 αναλςηικήρ διακήπςξηρ ηηρ 

μελέηηρ με ηίηλο “ΜΔΛΔΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΤ ΣΑ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ” 
ρεηηθά: 

1. Ο Ν.3316/05 "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηώλ", όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηνπο Ν. 3481/2006 (ΦΔΚ 

Α 161), 3621/2007 (ΦΔΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32) θαη όιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

(π.δ. θαη Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπο, θαζώο θαη όιεο νη εγθύθιηνη πνπ 

έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπο. 

2. Η ππ'αξηζκ. 11647/16.05.2016 αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο. 

3. Σελ 43/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο κε ζέκα Έγθξηζε 

ηνπ θαθέινπ θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν "Μειέηε 

ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ Σπειαηνβάξαζξνπ ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ " ηεο πξάμεο "Living 

history, Living nature II". 

4. Σν ππ' αξηζκ. Πξση. 13319/31.05.2016 εξώηεκα ππνςεθίνπ Αλαδόρνπ, ην νπνίν θξίλεηαη 

εκπξόζεζκν ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.3 ηνπ 2νπ ζρεηηθνύ.  
 
 
Με ην 4ν ζρεηηθό, δηαηππώζεθε ην παξαθάησ εξώηεκα: 
 
Η κειέηε ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ έρεη πξνεθηηκώκελε ακνηβή 

63.025,57 € πξν Φ.Π.Α. θαη πξόθεηηαη λα αλαηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05. 

Ιζρύεη ζύκθσλα κε : 

 Τν Ν.3316/05 θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηελ παξαγ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνθεξύζεηαη ε ελ ιόγσ κειέηε 

 Τε ζεκείσζε 51 πνπ αθνξά ζηελ παξ. 21.7.4 ηεο πξνθήξπμεο ησλ πξόηππσλ ηεπρώλ 

 Τε ζεκείσζε 53 πνπ αθνξά ζην άξζξν 22 ηεο πξνθήξπμεο ησλ πξόηππσλ ηεπρώλ όπνπ 

αλαθέξεηαη: 

Αλ ε ππό αλάζεζε κειέηε έρεη πξνεθηηκώκελε ακνηβή θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 120.000 επξώ, ηίζεηαη 

ππνρξεσηηθά (εθηόο θαη αλ, θαηόπηλ γλώκεο ηνπ νηθείνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ ην θξηηήξην απηό δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηλ ελ ιόγσ κειέηε, αλ ι.ρ. ε κειέηε δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε νξηζκέλν 

ηόπν), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ7 ηνπ Ν.3316/05, έλα επηπιένλ θξηηήξην αλάζεζεο σο 

αθνινύζσο: 

“23.1.3 Κξηηήξην 3ν ηερληθήο πξνζθνξάο 

Η γλώζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ. 

Εηδηθόηεξα ζα αμηνινγεζνύλ: 

-Η ζπζρέηηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε άιιεο κειέηεο ή έξγα 

πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη νη ηξόπνη επηηπρνύο αληηκεηώπηζεο ηνπο. 



-Η ζπκκεηνρή κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ πξνηείλεη ν δηαγσληδόκελνο ζηελ επίιπζε ησλ σο άλσ 

εηδηθώλ πξνβιεκάησλ.  

Τν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό U3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε βαζκό από 1 έσο 100. Η βαξύηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ είλαη Β3=20%.  

Σηελ πεξίπησζε απηή: )Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ειαηηώλεηαη ζε 20%. 

β)Γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηνλ ηύπν αλάδεημεο. 

γ)Πξνζηίζεηαη ζηα απνδεηθηηθά ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

απόδεημε ηεο γλώζεο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ”.  

Μεηά ηε κειέηε ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο, δηαπηζηώζακε ΄ηη ηα παξαπάλσ δελ πεξηέρνληαη ζην 

ηεύρνο ηεο, κε ζπλέπεηα λα ζέηνπκε δηα ηεο παξνύζεο ην εμήο εξώηεκα: 

Υπάξρεη ζρεηηθή γλώκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ όηη ην θξηηήξην απηό, δειαδή ην θξηηήξην ηεο 

γλώζεο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ελ ιόγσ κειέηε, ή εθ παξαδξνκήο 

ε Υπεξεζία ζαο δελ ζπκπεξηέιαβε ην ελ ιόγσ θξηηήξην ζηα ηεύρε ηεο πξνθήξπμεο θαη πξόθεηηαη λα ην 

πξάμεη. 

Παξαθαινύκε όπσο εμεηάζεηε ην εξώηεκα καοθαη καο ελεκεξώζεηε γξαπηώο γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο.  

 

ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 

Α. Ο Νόκνο 3316/2005 - ΦΔΚ 42/Α/22.2.2005 πεξί «Αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζην 

άξζξν 7 παξαγξ. 6 αλαθέξεη όηη : 

«ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξόθεηηαη λα αλαηεζεί κειέηε κε ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή 

θαηώηεξε ησλ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξώ, ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο πεξηιακβάλεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ε γλώζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε 

έξγνπ. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο είλαη είθνζη ηνηο εθαηό 

(20%). ηελ πεξίπησζε απηή ε βαξύηεηα ηνπ ππό ζηνηρείν β' ηεο παξαγξάθνπ απηήο θξηηεξίνπ 

κεηώλεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηό (20%). 

Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ θαζνξίδεηαη 

εληαίνο ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ν 

ηξόπνο βαζκνιόγεζεο νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε». 

 

Β. ην ηεύρνο ηεο Πξόηππεο Πξνθήξπμεο κε ππνζεκεηώζεηο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα Μειέηε πνπ 

πξνθεξύζζεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3316/05, 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=3GUEtQD7W7g%3D&... αλαθέξεηαη: 

-Άξζξν 21.7.4 : Σα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα απνδείμνπλ 

όηη ν δηαγσληδόκελνο ή κέινο ή κέιε ηεο νκάδνο κειέηεο, έρεη ζην παξειζόλ αζρνιεζεί ζε βάζνο 

κε παξόκνηεο κειέηεο (ή θαη κειέηεο από ηηο νπνίεο αηηηνινγεκέλα πξνθύπηεη ε ελαζρόιεζή ηνπ 

κε ηερληθά δεηήκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ θαη θαηά ηελ εθπόλεζε 

ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο) ζηε πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ή εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ (αλ νη 

κειέηεο δελ ζπλδένληαη κε έξγν, όπσο π.ρ. νη πνιενδνκηθέο ή ρσξνηαμηθέο κειέηεο). Η γλώζε 

απηή πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα απνδεηθλύεη ελαζρόιεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο 

ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο ηνπ ηόπνπ πνπ αθνξά ε κειέηε.  

-Τπνζεκείσζε «75» ζην «Άξζξν 22 : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο – πξνζδηνξηζκόο 

Αλαδόρνπ 
53

»: 

«
75

 Αλ ε πξνο αλάζεζε κειέηε έρεη πξνεθηηκώκελε ακνηβή θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 120.000 επξώ, 

ηίζεηαη υποχρεωτικά (εθηόο θη αλ, θαηόπηλ γλώκεο ηνπ νηθείνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ ην θξηηήξην απηό 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ελ ιόγσ κειέηεο, αλ ι.ρ. ε κειέηε δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

νξηζκέλν ηόπν), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 λ. 3316/05, έλα επηπιένλ θξηηήξην αλάζεζεο 

σο αθνινύζσο: 

«23.1.3  Κξηηήξην 3
ν
 ηερληθήο πξνζθνξάο 

Η γλώζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=3GUEtQD7W7g%3D&


Εηδηθόηεξα ζα αμηνινγεζνύλ: 

- Η ζπζρέηηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε άιιεο κειέηεο ή 

έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη νη ηξόπνη επηηπρνύο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 

- ε ζπκκεηνρή κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ πξνηείλεη ν δηαγσληδόκελνο, ζηελ επίιπζε ησλ σο 

άλσ εηδηθώλ πξνβιεκάησλ.   

Τν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό U3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100. 

Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β3=20%.» 

Σηελ πεξίπησζε απηή: α) ε βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2, ειαηηώλεηαη ζε 20%. 

β) γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηνλ ηύπν αλάδεημεο.  

γ) πξνζηίζεηαη ζηα απνδεηθηηθά ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

απόδεημε ηεο «γλώζεο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ» ». 

 

Γ. ηελ παξαγξ. 21.7.4 ηεο Πξνθήξπμεο Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ζέκαηνο αλαθέξεηαη όηη 

“Σηνηρεία γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

δελ απαηηνύληαη”.  

 

Γ. Από ην θάθειν ηνπ Έξγνπ, πξνθύπηεη όηη δελ δεηήζεθε ε γλώκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνύ 

ζπκβνπιίνπ ώζηε λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ην θξηηήξην ηεο γλώζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ 

ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ. 

 

Δ. ηελ 43/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (3ν ζρεηηθό), έρεη 

εγθξηζεί ε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν "Μειέηε ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ 

πειαηνβάξαζξνπ ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ" ηεο πξάμεο "Living history, Living nature II", 

ζύκθσλα κε ην Ν. 3316/05 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο.  

 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζε ην θξηηήξην 3 ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο 

γλώζεο ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ, θαη απνζαθελίδνπκε όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα ηζρύζεη όηη πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία (Ν.3316/2005) ε νπνία 

αθνινπζείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο ελ ιόγσ κειέηεο ζύκθσλα κε ηελ 43/2016 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, απνζαθελίδεηαη όηη:    

 

1.ην άξζξν 22.1.1 Βαθμολογία Σεσνικήρ Πποζθοπάρ: 

Α. πξνζηίζεηαη ην Κξηηήξην 3
ν
  Σερληθήο πξνζθνξάο: 

Η γλώζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ. 

Εηδηθόηεξα ζα αμηνινγεζνύλ: 

-Η ζπζρέηηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε άιιεο κειέηεο ή έξγα 

πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη νη ηξόπνη επηηπρνύο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 

-ε ζπκκεηνρή κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ πξνηείλεη ν δηαγσληδόκελνο, ζηελ επίιπζε ησλ σο άλσ 

εηδηθώλ πξνβιεκάησλ.   

Σν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό U3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100. Η 

βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β3=20%.» 

Β. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ Β2 είλαη 20%. 

Γ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν  

     U Σ.Π.= (U1*B1 + U2*B2+ U3*B3)
58

 / 0,75 > 60
 

 
(
58 

Αναπποζαπμόζεηαι ο ηύπορ εθόζον ηίθεηαι ηο 3
ο
 κπιηήπιο- ζελ 50 ηηρ Π.Α.Γ.). 

 



2. Σν άξζξν 21.7.4 ηοισεία για ηην απόδειξη ηηρ γνώζηρ ηων ιδιαίηεπων ζςνθηκών ηος ηόπος 

εκηέλεζηρ ηος έπγος δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο:   

Τα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα απνδείμνπλ όηη ν δηαγσληδόκελνο 

ή κέινο ή κέιε ηεο νκάδαο κειέηεο, έρεη ζην παξειζόλ αζρνιεζεί ζε βάζνο κε παξόκνηεο κειέηεο (ή 

θαη κειέηεο από ηηο νπνίεο αηηηνινγεκέλα πξνθύπηεη ε ελαζρόιεζε ηνπ κε ηερληθά δεηήκαηα παξόκνηα 

κε απηά πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ θαη θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο) ζηελ 

πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ή εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ (αλ νη κειέηεο δελ ζπλδένληαη κε έξγν πρ νη 

πνιενδνκηθέο ή ρσξνηαμηθέο κειέηεο). 

Η γλώζε απηή πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα απνδεηθλύεη ελαζρόιεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο 

ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο ηνπ ηόπνπ πνπ αθνξά ηε κειέηε.  

 

Σν παξόλ: 

 λα θνηλνπνηεζεί κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζε όινπο ηνπο παξαιήπηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε όηη ζηα απνδεηθηηθά ηνπ θαθέινπ ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε 

ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Αξζξν 21.7.4 (γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ), 

 νπνηνζδήπνηε δελ δύλαηαη λα παξαιάβεη έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζα 

πξέπεη λα ηηο παξαιάβεη απηνπξνζώπσο από ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζπλεκκέλα ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ 

ζέκαηνο.  

 

 

 

 
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:                  Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΙΑ 

                                                               Δ.Γ. 
 Τμ. Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 Φ. Έργου 

 Αρχείο         
 

               ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΦΩ  
ΠΡΟΪΣ/ΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ,  
     ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


