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ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της προκήρυξης μελέτης Αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς-
Σ.Σ.Βευής» 

    Σχετ : 1.Το με αρ.πρωτ. 171/11-5-17 της Μακεδονικής Τεχνικής Εταιρίας. 
                  2.Το με αρ.πρωτ  3055/ΓΕΝ-Φ45 /11-5-17 της INFOTERRA O.E 
                  3. Το με αρ.πρωτ. 174/12-5-17 της Μακεδονικής Τεχνικής Εταιρίας. 

 

Επί των ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς Φορείς με τα παραπάνω σχετικά 

σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

�  Μακεδονική Τεχνική  

 
1. 

«Παρακαλούμε διευκρινίστε αν πρέπει να τεθεί μονογραφή και υπογραφή σε κάθε φύλλο» 

Η αναφορά στο τεύχος της διακήρυξης είναι σαφής : Οι προσφορές μονογράφονται και 
υπογράφονται σε κάθε φύλλο 

 
2. 

«παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου δεν απαιτείται η προσκόμιση των 

κάτωθι δικαιολογητικών» (δικαιολογητικά άρθρου 20.1.Α και 20.1.Δ.1 διακήρυξης) 

Προφανές είναι ότι σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, 
που αφορούν πιθανή σύμπραξη/κοινοπραξία. 

3. 
« επιβεβαιώστε ότι για τη τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 20.1.Ε της 

διακήρυξης απαιτείται μόνο η προσκόμιση των μελετητικών πτυχίων» 

Για την τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, απαιτείται μόνο η 
προσκόμιση των μελετητικών πτυχίων στις καλούμενες τάξεις και κατηγορίες, από τα 
οποία τεκμηριώνεται σαφώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διάθεση του 

απαιτούμενου στελεχικού δυναμικού του εν λόγω άρθρου 
 

4. 
«περί του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» 

α. «Δεν  εμφανίζεται ο αριθμός της προκήρυξης» 

Για την ταυτοποίηση των εγγράφων αρκεί η αναφορά στον τίτλο της μελέτης. Αν και 
όπου απαιτείται, ως αριθμός διακήρυξης συμπληρώνεται ο Αρıθµός Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) : 17PROC006069101 
 

β. «τρόπος συμπλήρωσης στο μέρος ΙΙ Α» 

Συμπληρώνετε ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ  ανάλογα με το αν ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος ,  και εν συνεχεία  τα επόμενα πεδία 

 
γ. «τι απαιτείται να συμπληρωθεί στο Μέρος IV ,συστήματα διασφάλισης Ποιότητας και πρότυπα Περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του. 
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δ. «Στο Μέρος VI δε δίνεται η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα συμπλήρωσης» 

Ούτε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο τμήμα της δήλωσης. 
Παραμένει ως έχει και δεν θεωρείται παράλειψη του φορέα. 

 

5. 
«Στον επιπρόσθετο χρόνο των 18μηνών του χρονοδιαγράμματος περιλαμβάνονται οι εργασίες αναπομπή και 

ποιες είναι» 

Στον επιπρόσθετο χρόνο των 18 μηνών, περιλαμβάνονται οι εργασίες αναπομπής. Οι 
εργασίες του μελετητή αφορούν την απαραίτητη υποστήριξη, που θα παρέχει στην 

ανασυσταθείσα επιτροπή Αναδασμού, διοικητική και τεχνική, και την εφαρμογή των 
αποφάσεων, που θα ληφθούν για τυχόν διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων της 
παράδοσης νομής. Οι περιπτώσεις, οι οποίες αναπέμπονται καθορίζονται στο άρ. 15 του ν. 
674/1977. 

 

� INFOTERRA 

1. 
«διευκρινίστε τον τρόπο υποβολής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Σύμβασης» 

Το ΕΕΕΣ, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (για το λόγο αυτό παρέχεται και σε μορφή .xml), 
εκτυπώνεται και υποβάλλεται με το φάκελο της προσφοράς. 

2. 
«Στοιχεία που ζητούνται και δεν υπάρχουν πρότυπα υποδείγματα»

 

Για τα έγγραφα, που δεν ζητείται να συμπληρωθούν με βάση πρότυπα, έχει εκδοθεί 

σχετική διευκρίνιση με αριθ. Πρωτ. 76806/8987 στις 08/05/2017, αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της διακήρυξης. 
 

3
.«Απόδειξη Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας ,πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

σύμπραξης ή αρκεί ένα μέλος αυτής» 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης, αρκεί ένα μέλος αυτής να καλύπτει τη 
ζητούμενη προϋπόθεση για την Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα 

   Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

στα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη προκήρυξη,καθώς  και με email  στους οικονομικούς φορείς 

που έχουν παραλάβει θεωρημένη οικονομική προσφορά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη των 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.                                                                                                                              

 

-Ο- 

Δ/ντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

 

                                                   

 

                                                    

Αλτίνης Αθανάσιος 

 

Πίνακας αποδεκτών 
1.ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε 
theskit@otenet.gr 
2.ΟΔΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε 
info@odomelet.gr 
3.ΑΚΜΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
info@akmice.gr 
4.MTC-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
info@makedoniki-etm.gr 
5.ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 
info@horotechniki.com 
6.ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ 
info@gaiasa.gr 
7.ΥΕΤΟΣ Α.Ε 
yetos@otenet.gr 
8.INFOTERRA O.E 
info@infoterra.gr 
9.ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε 
info@geoanalysis.gr 
10.ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Ε 
info@orthometriki.gr 
11.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε 
mail@geografiki.gr 
12.ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ 
mail@tomh-ae.gr 


