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 Ανακοίνωση αποφάσεων της 996A Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δ.Σ. 15-04-2020                            
 
 

Θέμα: (α) Ματαίωση του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 και λοιπές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την  α) «Προμελέτη Ελέγχου, Αξιολόγησης, και 
Αποτίμησης της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας 
Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας» και β) «Εκπόνηση των λοιπών συνοδών 
οριστικών μελετών τοπογραφίας, οδοποιίας, υδραυλικών και Η/Μ, Μελέτης 
Σήμανσης και Ασφάλισης  και Γεωτεχνικών μελετών του Έργου  “Μελέτη 
Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού 
Νυρεμβέργης”»,  προϋπολογισμού 212.587,76 € (πλέον ΦΠΑ) . 

 β) Προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 και λοιπές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την  α) «Μελέτη Ελέγχου, Αξιολόγησης και 
Αποτίμησης της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας 
Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας» και β) «Εκπόνηση των λοιπών συνοδών 
οριστικών μελετών τοπογραφίας, οδοποιίας, υδραυλικών και Η/Μ, Μελέτης 
Σήμανσης και Ασφάλισης  και Γεωτεχνικών μελετών του Έργου  “Μελέτη 
Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης”,  
προϋπολογισμού 192.762,90  € (πλέον ΦΠΑ). 

 

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο την εισήγηση της υπηρεσίας (Αρ. Απόφ. 1) και  
εγκρίνει : 
 

1. Ματαίωση του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 993/20/19.12.2019 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 27 και λοιπές διατάξεις του Ν. 
4412/2016 για την  α) «Προμελέτη Ελέγχου, Αξιολόγησης, και Αποτίμησης της δομικής 
και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας» 
και β) «Εκπόνηση των λοιπών υποστηρικτικών οριστικών μελετών τοπογραφίας, 
οδοποιίας, υδραυλικών και Η/Μ, Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης  και γεωτεχνικών 
μελετών του Έργου  “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας 
Οδού Νυρεμβέργης”»,  προϋπολογισμού 212.587,76 € (πλέον ΦΠΑ), με χρονική 
διάρκεια της σύμβασης οκτώ (8) μήνες. 

2. Προκήρυξη ενός (1) νέου διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 και λοιπές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την  α) «Μελέτη Ελέγχου, Αξιολόγησης και Αποτίμησης 
της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου 
Καβάλας» και β) «Εκπόνηση των λοιπών συνοδών οριστικών μελετών τοπογραφίας, 
οδοποιίας, υδραυλικών και Η/Μ, Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης  και Γεωτεχνικών 
μελετών του Έργου  “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας 
Οδού Νυρεμβέργης”,  προϋπολογισμού 192.762,90 € (πλέον ΦΠΑ), με χρονική διάρκεια 
της σύμβασης έξι (6) μήνες. 

3. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν μελετητικό πτυχίο στις 
κατηγορίες  8 – «Στατικές μελέτες», 21 – «Γεωτεχνικές μελέτες», 16 - «Μελέτες 
Τοπογραφίας»,  10 - «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες», 13 
«Μελέτες υδραυλικών έργων», 09 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές 
μελέτες», και επιπλέον τα κάτωθι: 

α. Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τις παρακάτω μελέτες :  

i. Μια οριστική μελέτη (εγκεκριμένη για κατασκευή από την αρμόδια υπηρεσία) 
οδικής γέφυρας με φορέα συνεχή τριών τουλάχιστον ανοιγμάτων από 
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προεντεταμένο σκυρόδεμα ή με φορέα από προκατασκευασμένες, 
προεντεταμένες δοκούς.  

ii. Μια Μελέτη δομικής αποκατάστασης ή ενίσχυσης υφιστάμενης γέφυρας με φορέα 
από προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

iii. Επιθεώρηση τουλάχιστον 3 κατασκευασμένων γεφυρών, συλλογή απαιτούμενων 
στοιχείων, προγραμματισμό απαιτούμενων ερευνών και αξιολόγηση/αποτίμηση 
δομικής επάρκειας  δομικών τμημάτων τους ή και του συνόλου αυτών.  

iv. Μια Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης και μια Γεωτεχνική μελέτη επιχώματος 
(εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία). 

v. Μια τουλάχιστον μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης, μια τουλάχιστον οριστική 
μελέτη Οδοποιίας, μια τουλάχιστον οριστική Υδραυλική μελέτη οδού, μια 
τουλάχιστον οριστική Η/Μ μελέτη, (όλες, εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία). 

β. Ελάχιστο προσωπικό στην ομάδα μελέτης (αθροιστικά),  αποτελούμενο από: 

i. Έναν πολιτικό μηχανικό εμπειρίας άνω των 20 ετών, δύο (2) πολιτικούς 
μηχανικούς δωδεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας έκαστος και δύο (2) πολιτικούς 
μηχανικούς οκταετούς εμπειρίας τουλάχιστον έκαστος, σε μελέτες οδικών 
γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

ii. Ένα (1) γεωτεχνικό μηχανικό με δωδεκαετή και ένα (1) γεωτεχνικό μηχανικό με 
δεκαετή εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες, διαθέτοντες εμπειρία σε γεωτεχνικές  
μελέτες (κατηγορία 21). 

iii. Ένα (1) υδραυλικό μηχανικό με οκταετή εμπειρία σε μελέτες Υδραυλικών έργων οδών (κατηγορία 
13). 

iv. Ένα (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας σε  τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων οδών (κατηγορία 16). 

v. Ένα (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας σε μελέτες Συγκοινωνιακών έργων (κατηγορία 10). 

vi. Ένα (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας σε μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 
Ηλεκτρονικές (κατηγορία 09). 

Απαραίτητο είναι, ο πολιτικός μηχανικός εμπειρίας άνω των 20 ετών και οι πολιτικοί μηχανικοί με 
δωδεκαετή εμπειρία της περίπτωσης (β.i) να έχουν εμπειρία σε έλεγχο και δομική 
αξιολόγηση/αναβάθμιση/ενίσχυση υφιστάμενων οδικών γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα.  

 

4. Η προς ανάθεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο 
αλληλοεξαρτώμενο και περιορισμένο στην περιοχή της γέφυρας  σύνολο, διότι για την 
εκπόνηση της προμελέτης αξιολόγησης και αποτίμησης της δομικής και λειτουργικής 
επάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας απαιτείται η στενή συνεργασία μεταξύ του 
στατικού μελετητή και των μελετητών των λοιπών, ως άνω, συνοδών μελετών καθώς 
και oi κατά φάσεις υποστήριξή αυτού, τόσο για επιστημονικούς και τεχνικοοικονομικούς 
λόγους όσο και για λόγους χρονικού προγραμματισμού, διαχείρισης της διαδικασίας 
ανάθεσης προσυμβατικά και συντονισμού. 

5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης να είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  κατά το άρθρο 86  
παρ. 2  του  Ν.4412/2016, με συντελεστές βαρύτητας 75% για την αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς και 25% για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

 Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η επιλογή των οποίων 
κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική διευκρινιστική 
εγκύκλιος,  να διαμορφωθούν ως εξής: 
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i. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων των προς εκπόνηση 
μελετών-εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4α του άρθρου 86 του 
Ν.4412/2016, να αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 35%. 

ii Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης των μελετών, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, να αξιολογείται με 
συντελεστή βαρύτητας 25%. 

iii Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4γ του 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016, να αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

 
 
     Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
 
 
         Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 
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