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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 60288

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης:
«Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου
Βόλου»
ΣΧΕΤ: Το με αρ. Πρωτ. 58891/11-7-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ΕΕ»
Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με το
συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Συμπληρωματικές εργασίες
Πράξης εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου» και έχοντας υπόψη την με αρ.
Πρωτ: 57264 /5-7-2018 σχετική διακήρυξη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ερώτηση:
«…διευκρινίσεις όσον αφορά τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατακύρωσης της μελέτης.
Συγκεκριμένα:
 Η χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικού παραπτώματος και συγκεκριμένα
για εταιρεία (Ε.Ε) από ποιον φορέα εκδίδεται. Έχει προσκομιστεί στην
εταιρεία από ΓΕΜ και θα ήθελα να διευκρινιστεί εάν αυτό αρκεί και αν ναι
μέχρι πότε είναι η ισχύς της βεβαίωσης καθώς δεν αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης παρά μόνο η ημερομηνία έκδοσης. Επίσης θα ήθελα να μάθω εάν η
βεβαίωση αυτή θεωρείται έγκυρη και από τον ΣΕΓΜ.
 Η ασφαλιστική ενημερότητα, που αποτελεί και εκείνη αποδεικτικό
νομιμοποιητικού μέσου κατακύρωσης μελετών εάν θεωρείται έγκυρη από
ΤΜΕΔΕ ή από ΕΦΚΑ καθώς εκδίδεται και από τους δυο φορείς.»
Απάντηση:
 Στην παράγραφο 22.1.3 της διακήρυξης αναφέρονται τα ακόλουθα : «Για την
περίπτωση θ’i, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του
Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες
επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα
φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης
(Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς
φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον
αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.»
Επομένως η εταιρεία του ερωτήματος (Ε.Ε) θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση
από τον αρμόδιο πειθαρχικό φορέα στον οποίο υπόκειται ως εταιρία. Εάν o
πειθαρχικός φορέας στον οποίο υπόκειται είναι το ΤΕΕ θα προσκομίσει
πιστοποιητικό του ΤΕΕ. Σε περίπτωση που εταιρεία δεν εμπίπτει στις
αρμοδιότητες πειθαρχικού ελέγχου από το ΤΕΕ, υποβάλει βεβαίωση από το
ΤΕΕ ότι δεν εμπίπτει στον πειθαρχικό του έλεγχο μαζί με το πιστοποιητικό

περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από το αντίστοιχο αρμόδιο
επιμελητήριο ή φορέα με πειθαρχική εξουσία επί των μελών του (ΓΕΜ). Τέλος
αν εταιρία εμπίπτει στις πειθαρχικές εξουσίες περισσότερων του ενός
φορέα/επιμελητηρίου, θα προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από αυτούς.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης που περιγράφεται στο
παραπάνω ερώτημα, δεν ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ισχύος και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 22 της Διακήρυξης: «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8
της παρούσας».


Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται από Ε.Φ.Κ.Α. τέως Ε.Τ.Α.Α.
– Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για περισσότερες διευκρινίσεις σας παραπέμπουμε στην
παράγραφο 22.2.2 β1) της διακήρυξης.
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