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Προς:  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
   
Θέμα:   Παροχή διευκρινήσεων και τροποποιήσεις στην υπ’ αριθ. 14442/14.10.2021 

διακήρυξη του διαγωνισμού για την: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  2ο & 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2/θέσια Ολοήμερα)» 

 
 
       Με το παρόν έγγραφο, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος, γνωστοποιούμε τις κάτωθι 

τροποποιήσεις στη διακήρυξη του του διαγωνισμού για την εν θέματι εκπόνηση μελετών: 

 

1. Το άρθρο 19.3α της διακήρυξης που αναφέρει τα κάτωθι: 

«οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο μελετητή ή 

Γραφείων  Μελετών για τις αντίστοιχες  κατηγορίες μελετών ως εξής: 

 

• για την κατηγορία μελέτης [6] , τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [8] , τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [9] , τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [16] , τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [21] , τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας». 

 
τροποποιείται ως εξής: 

«οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο μελετητή ή 

Γραφείων  Μελετών για τις αντίστοιχες  κατηγορίες μελετών ως εξής: 

 

• για την κατηγορία μελέτης [6] , τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [8] , τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [9] , τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [16] , τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης [21] , τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας». 

   

2. Το άρθρο 22.2.1α της διακήρυξης που αναφέρει τα κάτωθι: 
 

«οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο 
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του 
π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
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• Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 6 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 
απροβλέπτων δαπανών: 67.620,34 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας. 

• Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες 9 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 
απροβλέπτων δαπανών: 36.781,66 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας. 

• Στατικές μελέτες 8 (Προϋπολογισμός συμπ/νων απροβλέπτων δαπανών: 
41.244,32 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας. 

• Τοπογραφικές μελέτες 16 (Προϋπολογισμός συμπ/νων απροβλέπτων 
δαπανών: 2.684,91 €): Απαιτείται (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας 

• Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 21 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 

απροβλέπτων δαπανών: 23.072,88 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 4 ετούς 

εμπειρίας». 

 
τροποποιείται ως εξής: 

«οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο 
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του 
π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
 
• Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 6 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 

απροβλέπτων δαπανών: 67.620,34 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας. 

• Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες 9 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 
απροβλέπτων δαπανών: 36.781,66 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 
12ετούς εμπειρίας. 

• Στατικές μελέτες 8 (Προϋπολογισμός συμπ/νων απροβλέπτων δαπανών: 
41.244,32 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας. 

• Τοπογραφικές μελέτες 16 (Προϋπολογισμός συμπ/νων απροβλέπτων 
δαπανών: 2.684,91 €): Απαιτείται (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας 

• Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 21 (Προϋπολογισμός συμπ/νων 

απροβλέπτων δαπανών: 23.072,88 €): Απαιτείται ένας (1) μελετητής 4 ετούς 

εμπειρίας». 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 14442/14.10.2021  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου 

 Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  & Έργων ΣΔΙΤ 
 Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών 

                                 Νομική Υπηρεσία 
 Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
 

 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

     Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
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