
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Πολυλειτουργικής Εγκατάστασης 
Εκπαίδευσης και Άθλησης ΤΕΦΑΑ 
Κομοτηνής 
2013 ΣΜ 04600000 
Κομοτηνή  

  

 

1ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Στις 30 σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 20.3.γ 

«Χρονοδιάγραμμα» καθώς και 20.3.στ «Στοιχεία για την επάρκεια του προσωπικού» 

(Πίνακας Ι και Πίνακας ΙΙ από Υποδείγματα). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Στις τριάντα (30) σελίδες της τεχνικής προσφοράς δεν περιλαμβάνονται τα 20.3.γ 

«Χρονοδιάγραμμα» και 20.3.στ «Στοιχεία για την επάρκεια του προσωπικού» (Πίνακας Ι και 

Πίνακας ΙΙ από Υποδείγματα) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στο άρθρο 20.3.στ «Στοιχεία για την επάρκεια προσωπικού» γίνεται αναφορά σε παλαιότερες 

αντίστοιχες συμβάσεις μελετών (Πίνακας Ι και Πίνακας ΙΙ από Υποδείγματα). Παρακαλούμε 

όπως διευκρινίσετε εάν με την διατύπωση «παλαιότερες αντίστοιχες συμβάσεις μελετών» 

εννοείτε παρόμοια με το υπό εκπόνηση έργα και εάν υπάρχει χρονικός περιορισμός όσον 

αφορά στα έργα αυτά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Όσον αφορά τη διατύπωση «Παλαιότερες αντίστοιχες συμβάσεις μελετών», σας 

διευκρινίζουμε  ότι όσο περισσότερο παρόμοιες είναι οι μελέτες με την υπό δημοπράτηση 

μελέτη τόσο περισσότερο αυτό θα αξιολογηθεί θετικά. Παράλληλα βέβαια θα 

συνεκτιμηθούν και μελέτες αντίστοιχου μεγέθους διαφορετικών έργων. Δεν υπάρχει 

περιορισμός χρόνου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν τα έργα που θα εμφανίζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙ θα είναι 

αποκλειστικά και μόνο «παλαιότερες αντίστοιχες συμβάσεις μελετών». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Διευκρινίζουμε ότι τα έργα που θα εμφανίζονται στους Πίνακες Ι και Πίνακες ΙΙ θα είναι 

σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα (ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Όσον αφορά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν απαιτείται να 

συμπληρωθούν τόσοι πίνακες όσα και τα μέλη κάθε κατηγορίας μελέτης ή αρκεί ένας, κοινός 

πίνακας ανά κατηγορία μελέτης; (π.χ. Αν υποθέσουμε ότι η ομάδα Η/Μ-09 αποτελείται από 

4 άτομα, απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού πίνακα για τον καθένα ή αρκεί η συμπλήρωση 

ενός, κοινού πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα είναι κοινά και για τα 4 άτομα;) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του Πίνακα Ι, αρκεί η συμπλήρωση ενός κοινού πίνακα 

υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα είναι κοινά. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι θα συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός 

ανά κατηγορία μελέτης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Στον Πίνακα Ι επιβεβαιώνουμε ότι θα συμπληρωθεί ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία 

μελέτης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση κοινών έργων μεταξύ 

των συμπραττόντων γραφείων θα αναγράφεται στην στήλη «Προϋπολογισμός Μελετών» ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανά στάδιο μελέτης ή ο προϋπολογισμός ανά 

κατηγορία και ανά στάδιο μελέτης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

Στον Πίνακα ΙΙ, θα αναγράφεται ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία και ανά στάδιο μελέτης. 

 

 

Ο 

Συντάξας 

 

 

Τριαντάφυλλος Γλένης 

Πολ/κός Μηχ/κος 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

του Τμ. Μελετών 

 

 

Τριαντάφυλλος Γλένης 

Πολ/κός Μηχ/κος 

Η Αν. Προϊσταμένη 

Της ΔΤΕ του ΔΠΘ 
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