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Αθήνα,  15 Ιουλίου 2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 17.06.2022 
Πρόσκλησης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για 
διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες 
διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία. 

Αντικείμενο : Απαντήσεις : 
στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 17.06.2022 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» όπως ισχύει.  
 

 
Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι 
παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που 
διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του 
Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους 
Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2   
 

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ 

# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  παράγρ. 2.5, 
εδάφιο 1, 3ο 
bullet point 

Στην παρ. 2.5. (Παραδοτέα Προμελέτης) και συγκεκριμένα στο εδάφιο 1, αναφέρεται 
στο 3ο bullet κατά λέξη «Μελέτη στατικής επάρκειας σε κατασκευές από σκυρόδεμα 
όπου εντοπίζονται βλάβες στατικού χαρακτήρα (π.χ. κολυμβητικές δεξαμενές) βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου» 
Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι οποιοδήποτε έργο μελετημένο την περίοδο ’80-82 αν 
αντιμετωπιστεί με τους τρέχοντες κανονισμούς θα καταδείξει ανεπάρκειες που 
οφείλονται στο κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο μελετήθηκαν. 
Στις κατασκευές από σκυρόδεμα στις οποίες θα εντοπιστούν βλάβες θα προταθούν 
ασφαλώς μέτρα τοπικού χαρακτήρα ώστε αυτές να επανέλθουν από άποψη στατικής 
και αντισεισμικής επάρκειας στον βαθμό και στο μέτρο που μελετήθηκαν .  
Άλλωστε η αμοιβή μίας μελέτης στατικής επάρκειας κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τα 
συγκεκριμένα δομήματα δεν “χωράει” στην προεκτιμώμενη αμοιβή του διαγωνισμού. 
Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. δεν αναφέρεται στο Κανονιστικό Πλαίσιο της παρ. 2.8. 
Παρακαλώ, διευκρινίστε. 

Η μελέτη πρέπει να έχει το χαρακτήρα 
αποκατάστασης ώστε οι κατασκευές να 
επανέλθουν από άποψη στατικής και 
αντισεισμικής επάρκειας στην αρχική φέρουσα 
ικανότητα (για την οποία μελετήθηκαν), 
αντιμετωπίζοντας  ωστόσο και όλα τα 
προβλήματα ανθεκτικότητας  που έχουν 
σωρευτεί και αφορούν κυρίως σε ρηγματώσεις 
σκυροδέματος και σε διαβρώσεις του σιδηρού 
οπλισμού. 
 
Δεν προβλέπεται στο αντικείμενο της 
Προμελέτης η εκπόνηση μελέτης στατικής 
επάρκειας κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 
 

2.  παράγρ. 2.7 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι με την σχετική σας αναφορά στην παράγραφο 2.7 
“Διαθέσιμα στοιχεία προς τους συμμετέχοντες” περί υπάρξεως As built σχεδίων, 
αναφέρεστε σαφώς και στα στατικά σχέδια του φέροντα οργανισμού, όλων των προς 
διερεύνηση κτιρίων–αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Τα διαθέσιμα στατικά as built σχέδια του φέροντα 
οργανισμού των προς διερεύνηση κτιρίων–
αθλητικών εγκαταστάσεων θα διατεθούν στον 
επιλεχθέντα Ανάδοχο Μελετητή. 

3.  άρθρο 
4.1.4.2.7 

Στο άρθρο 4.1.4.2.7. προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
ζητούνται και αντίγραφα Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος και Πιστοποιητικά εγγραφής 
σε επαγγελματικά μητρώα. 
Η ως άνω απαίτηση μπορεί να καλυφθεί με κατάθεση μόνο Βεβαίωσης από Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας? 

Αντί της προσκόμισης των αδειών και 
πιστοποιητικών εγγραφής σε επαγγελματικό 
μητρώο γίνεται δεκτή και Βεβαίωσης του ίδιου 
εκδότη των παραπάνω αδειών και 
πιστοποιητικών φορέα ότι κατέχεται η σχετική 
άδεια και ισχύει η εγγραφή στο μητρώο του.  
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

4.  παράγρ. 
4.1.4.4 & 
4.15 

Στην παράγραφο 4.1.4.4. (Πιστοποιητικά) αλλά και στην παρ. 4.15 (Χρηματοοικονομική 
Επάρκεια) αναφέρεται η παρατήρηση: «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι 
παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις των στοιχείων α και β, μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
τα μέλη» 
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι περί ISO 9001: 2015 , ISO 14001:2015 και το ISO 17025 
απαιτήσεις αρκεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη? 

Επιβεβαιώνεται ότι οι σχετικές με τα ISO 
9001: 2015 , ISO 14001:2015 και  ISO 
17025 πιστοποιήσεις/απαιτήσεις αρκεί 
να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα 
μέλη 

5.  παράγρ.: 7.2,  
4.1.6.5, 
4.1.6.11 

Στην παράγραφο 7.2. αναφέρεται: “Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος (οικονομικός 
φορέας ή ένωση αυτών) στηρίζεται στην ικανότητα τρίτων φορέων, οι τρίτοι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (ως προς τα οποία παρέχουν δάνεια ικανότητα) “. Το ίδιο 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.1.6.5. για την περίπτωση στήριξης σε ικανότητες τρίτου- 
Υπεργολαβία. 
Αντίθετα σε επόμενο εδάφιο της ίδια παραγράφου και συγκεκριμένα στο 4.1.6.11 η άνω 
απαίτηση περιορίζεται μόνον στις περιπτώσεις που “ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα (τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει 
το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Παρακαλώ, διευκρινίστε 

Η απόδειξη έλλειψης λόγων αποκλεισμού 
ζητείται από τον υπεργολάβο εάν 
δηλώνεται ότι θα αναλάβει ποσοστό άνω 
του 30% της συνολικής αξίας σύμβασης.  
Εάν τρίτος (είτε είναι υπεργολάβος πάνω 
ή κάτω του 30% είτε δεν είναι 
υπεργολάβος) παρέχει δάνεια ικανότητα 
– εμπειρία στον υποψήφιο φορέα, τότε 
ζητείται πάντοτε η παραπάνω απόδειξη 
έλλειψης λόγων αποκλεισμού στο 
πρόσωπό του.  

6.  κεφάλαιο 2.4, 
παράγρ. 2 

Στο κεφάλαιο 2.4 ΟΑΚΑ - Περιβάλλων χώρος, παρ. 2. Επιφανειακή αποστράγγιση ομβρίων 
(σελ. 9) του Τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΣΥΜΒ-3-ΤΔΕ_ΟΑΚΑ, 
αναφέρεται ότι: «θα χρειαστεί πλήρης τοπογραφική αποτύπωση με ψηφιακό μοντέλο 
εδάφους». Επίσης στα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής μελέτης (σελ. 11) περιλαμβάνεται: 
«τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του οικοπέδου σε κατάλληλη κλίμακα 
που θα περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες διαμορφώσεις και κατασκευές (περιγράμματα 
κτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ)». 
Στην σελίδα 13, αναφέρεται ότι η προωθημένη Προμελέτη των έργων αποχέτευσης ομβρίων 
εντός του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ θα περιλαμβάνει «Γενική Οριζοντιογραφία 
Εναλλακτικών Λύσεων και προτεινόμενης και σε φωτογραμμετρικό υπόβαθρο». Παρακαλούμε 
να διευκρινιστεί εάν το ως άνω φωτογραμμετρικό υπόβαθρο περιλαμβάνεται επίσης στο 
αντικείμενο του Αναδόχου της προς εκπόνηση Προωθημένης Προμελέτης ή θα δοθεί στον 
Ανάδοχο από τον ΚτΕ. 

Το εν λόγω φωτογραμμετρικό υπόβαθρο 
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του 
Αναδόχου της προς εκπόνηση 
Προωθημένης Προμελέτης 

7.   Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτούνται οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις για την 
υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Αναδόχου. 

Δεν απαιτούνται ειδικές αδειοδοτήσεις  

 


