ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρυσούπολη, 19/11/2020
Αρ. πρωτ.:
13061

Προς: Τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε
ενδιαφερόμενο της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» με αρ. πρωτ.
11276/09-10-2020 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
93080.
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΟΠΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Σας διαβιβάζουμε την απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση που υπεβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 16/11/2020 και αφορά στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ».
Οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής:
1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης

Ερώτημα 1:
ΘΕΜΑ : Χορήγηση διευκρινίσεων που αφορούν το διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «ΤΟΠΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ», με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 12959/13-11-2020 έγγραφό σας
Αξιότιμες-οι Κυρίες-οι,
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και ως προς το θέμα που ανέκυψε και αφορά την συνεκτίμηση των
απροβλέποντων στον καθορισμό της Τεχνικής Ικανότητας και άρα των μελετητικών πτυχίων ή αντίστοιχα
των εμπειριών που οφείλουν να έχουν οι συμμετέχοντες μελετητές των άρθρων 19.3 και 22.2.3 της
αναλυτικής διακήρυξης, σας παραθέτουμε τα εξής:


Στο άρθρο 77 παρ. 2 του Ν.4412 διατυπώνεται:
«2. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας καθορίζονται ανά
κατηγορία μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων της
αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης,
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β) αν για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται αυξημένη εμπειρία,
μπορεί, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, να απαιτείται με τα έγγραφα της
σύμβασης η συμμετοχή οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων σε τάξη ανώτερη από αυτήν που
προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης»
Αντίστοιχα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. 7) του Ν. 4412/2016 (ορισμοί), αναφέρεται:
«….7) ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή
χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που
καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 53 και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης…»
Στο άρθρο 53 παρ. 8 διατυπώνεται:
«….8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 6, κατά τη
σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των
επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες
δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186.
β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών
προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων του έργου, με τις τιμές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού
αντικειμένου, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς
ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιμολογούνται στον
Κανονισμό της περίπτωσης δ΄, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την
αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως
από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών…»
Τέλος, στο άρθρο 6 παρ. 7 αναφέρεται:
«….7. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας
λαμβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αγαθών και
υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι
αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επίσης, στην εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης
έργου συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 7 του άρθρου
53, η ρήτρα του άρθρου 149 και το κονδύλιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
156. Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό απροβλέπτων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 53…»
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγονται αβίαστα τα κάτωθι συμπεράσματα:
 Στον Ν.4412 υφίστανται δύο διακριτές έννοιες: η εκτιμώμενη αμοιβή και η
προεκτιμώμενη αμοιβή.
 Η προεκτιμώμενη είναι αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή των τιμολογίων (Αρθ. 53
παρ.8β).
 Η εκτιμώμενη είναι το άθροισμα της προεκτιμώμενης και των απρόβλεπτων, δηλαδή
περιλαμβάνει τόσο την προεκτιμώμενη (προβλέψιμη) δαπάνη, όσο και την απρόβλεπτη,
επιπλέον δαπάνη (α.53, παρ. 8α και α.6, παρ.7).
 Η προεκτιμώμενη αμοιβή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ελάχιστων επιπέδων
τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας (αρθ. 77, παρ.2α).
 Η εκτιμώμενη αμοιβή χρησιμοποιείται (εκτιμούμε) για όλα τα υπόλοιπα (π.χ. για την
διάκριση ως προς το αν μια σύμβαση είναι άνω ή κάτω του ορίου κλπ.).
Δεδομένων των ανωτέρω, αλλά και του γεγονότος ότι η προτεινόμενη παρακάτω διόρθωση δεν θα
επιφέρει ακύρωση ή κάποια άλλη τροποποίηση του διαγωνισμού, εκτιμούμε ότι θα ήταν ορθό -αν
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το κρίνετε και σεις αναλόγως- να μειωθεί η απαιτούμενη τάξη για την κατηγορία μελέτης 01
(Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες) στο μελετητικό πτυχίο τάξης Γ’ ή αντίστοιχα σε ένα
μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
Τέλος, σε περίπτωση καθυστέρησης της απάντησής σας δεδομένης της υγειονομικής κρίσης που
όλοι αντιμετωπίζουμε, παρακαλούμε ελέγξτε την αναγκαιότητα μιας νέας παράτασης στην
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 80 ερμηνευτική υποσημείωση της διακήρυξης:
«….Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου
Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποίες
προστέθηκαν με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το
άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.», με συνέπεια οι απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας να καθορίζονται καταρχάς περιγραφικά στα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης (χωρίς
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία). Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 77 παρ. 4 (για τους μελετητές) του Ν.
4412/2016, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 του Ν. 4472/2017, οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά εξειδικεύονται από την
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της υπό ανάθεση σύμβασης, μπορεί να συμμετέχει, ανεξάρτητα
από την εγγραφή και κατάταξή του σε συγκεκριμένες τάξεις του Μητρώου, εφόσον αποδείξει ότι πληροί
τις τιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (βλ. και με
αρ. πρωτ. 632/30.01.2018 έγγραφο απάντησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ προς το Σ.Α.Τ.Ε., με θέμα: «Πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και
κάτω των ορίων που εξέδωσε η ΑΕΠΠ»).
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τα άρθρα 19 («Κριτήρια επιλογής») και 22.2
(«Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής») της Διακήρυξης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων
συμβάσεων μελετών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, όπου στις σελίδες 26 και 36-38, αναφέρονται τα εξής: «19.1.
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας
(80) […]» …. «19.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (82). Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει …».
«22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : (α) οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών (119) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, που ορίζονται στην παρ. 12.1 της διακήρυξης, ως
εξής:
1.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες)
2.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)
3.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές
και Γεωφυσικές)
4.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
5.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
6.
Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)»,
«22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως (122): «….Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
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τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο
22.2.5 του παρόντος άρθρου».
Επίσης, στην υπ΄ αριθμ. 82 ερμηνευτική υποσημείωση της διακήρυξης για το άρθρο 19.3,
αναφέρεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο
συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγράφει, στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση
στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προσόντα
(εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη σύμβαση μελετητών. Για τον τρόπο
απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 22.2.3 της παρούσας».
Επίσης, στην υπ΄ αριθμ. 119 ερμηνευτική υποσημείωση της διακήρυξης για το άρθρο 22.2.1,
αναφέρεται ότι: «τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ.
138/2009».
Τέλος, στην υπ΄ αριθμ. 122 ερμηνευτική υποσημείωση της διακήρυξης για το άρθρο 22.2.3.,
αναφέρεται ότι: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται
στο άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα
στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 απαιτούνται
(άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών επιχειρήσεων
αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/Γραφείων
Μελετών».
Εν όψει των ανωτέρω, συνάγεται ότι στην εν λόγω Διακήρυξη δεν καλούνται συγκεκριμένες τάξεις
μελετητών, όπως εσφαλμένα διατυπώθηκε ο ισχυρισμός στο παραπάνω ερώτημα, ενώ στο άρθρο 22.2.1.
(«Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής»), που συντάχθηκε, κατά το αντίστοιχο άρθρο 22.2.1. του
πρότυπου τεύχους, αναφέρονται περιγραφικά τα επαγγελματικά προσόντα (πτυχία) των απαιτούμενων
για τη συγκεκριμένη σύμβαση μελετητών, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν.
3316/2005, κατά τα οριζόμενα και στην ερμηνευτική υποσημείωση 119 του πρότυπου τεύχους (βλ.
ανωτέρω) και αποτελούν τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχουν. Άλλωστε, το πτυχίο Δ τάξης για τις
Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, ισοδυναμεί, βάσει του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, με τη
ζητούμενη στο άρθρο 19.3. της Διακήρυξης εμπειρία, ή άλλως, την προϋποθέτει και την τεκμηριώνει. Σε
κάθε δε περίπτωση, η ζητούμενη στην παρ. 19.1. («Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας») της Διακήρυξης εγγραφή στο οικείο Μητρώο, συνεπάγεται αυτομάτως την έκδοση
αντίστοιχου πτυχίου, ανάλογα με την κτηθείσα εμπειρία. Συνεπώς, οποιοδήποτε Μελετητής ή Γραφείο
Μελετών μπορεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, αρκεί να είναι
εγγεγραμμένος/ο στο Μητρώο Μελετητών/Γραφείων Μελετών, που αποτελεί τεκμήριο τεχνικής
καταλληλότητας γενικής εμπειρίας (βλ. άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και είτε να διαθέτει τη
ζητούμενη εκ της Διακηρύξεως εμπειρία (Δ τάξη), είτε να μπορεί να αποδείξει ότι πληροί τα τιθέμενα
κριτήρια επιλογής, υπό την έννοια του άρθρου 77 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, παρόλο που δεν διαθέτει
πτυχίο Δ τάξης.
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