
              

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

       ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες : κ. Αν. Ξάνθης 

Τηλ.: 2298029137 

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

 

 

Πόρος, 16/04/2019 

 

Αρ. Πρωτ:     -2844- 

 

ΠΡΟΣ: 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ 
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ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΛΛΗΝΙΟ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΡΟΥ». 

 

Ερώτηση 1 

 Στην αναλυτική διακήρυξη, δεν αναγράφεται εάν η πλατεία επιθυμείτε να είναι προσβάσιμη 

από οχήματα, ή οχήματα εκτάκτου ανάγκης. 

Απάντηση : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ και ιδικά για τις 

ερωτήσεις 1,2,3,9,11,12 και 16 : 

Στον οικισμό του Πόρου δεν υπάρχουν εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες. Κάθε οδός που 

αποτυπώνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο τυπικά θεωρείται προσπελάσιμη από οχήματα.  

Ο ιδανικός σχεδιασμός της πλατείας θα περιλαμβάνει ήπιας κυκλοφορίας, μη ασφαλτοστρωμένο 

τοπικό-γειτονικό οδικό δίκτυο. Δεν θα προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης επί της πλατείας ενώ θα 

πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επιτρεπτή 

και εντός σχεδιασμού θα είναι η διέλευση ιδιωτικών οχημάτων για την πρόσβαση οχημάτων 

περιοίκων σε γκαράζ των ιδιοκτησιών τους κατά αποκλειστικό τρόπο. 

 

Ερώτηση 2 

Δεν αναφέρετε εάν ο δήμος Πόρου επιθυμεί να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης 

στην πλατεία, και πόσες. 

Απάντηση : 



βλ. απάντηση 1. 

  

Ερώτηση 3 

 

Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία να θεωρηθούν δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας να 

εξασφαλίζεται η οδική πρόσβαση στις κατοικίες γύρω από την πλατεία; 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση 1. 

 

 Ερώτηση 4 

 

Από το φωτογραφικό υλικό που έχετε δημοσιεύσει και το τοπογραφικό, δεν 

είναι σαφές το οδικό δίκτυο καθώς και το βόρειο όριο της πλατείας. (που 

είναι ο δρόμος-χωματόδρομος και τα όρια με ιδιοκτησίες). Δηλαδή, το βόρειο 

όριο της περιοχής παρέμβασης με τι συνορεύει και γιατί διακόπτεται στο όριο 

του τοπογραφικού διαγράμματος; Μπορούμε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της 

περιοχής καθώς το σημείο αυτό δεν υπάρχει στο google maps και δεν 

έχουμε δυνατότητα επίσκεψης στο οικόπεδο;  

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε δύο διαγράμματα εφαρμογής κι ένα τοπογραφικό της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Ερώτηση 5 

Στην αναλυτική διακήρυξη αναφέρετε ειδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 

νησιού. Μπορείτε να μας υποδείξετε κάποια από αυτά ή να προτείνετε σχετική 

βιβλιογραφία; 

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε κείμενο παλαιότερης μελέτης για την «εξέλιξη της 

αρχιτεκτονικής στον οικισμό» του Πόρου 

 

Ερώτηση 6 

Τοπογραφικό διάγραμμα: Επειδή στα όρια του οικοπέδου μας δεν έχουμε όλα τα στοιχεία 

των υψών, που είναι σημαντικό για την ομαλή μετάβαση στο περιβάλλοντα χώρου, εφόσον 

είναι δυνατόν να αναρτηθεί τοπογραφικό διάγραμμα που να δίνει πληροφορίες για τα ύψη 

και για τις εκτός του οικοπέδου μας περιοχές, με μια επέκταση της τάξεως των 10 μέτρων 

επιπλέον προς όλες τις κατευθύνσεις. Εναλλακτικά θα ήταν χρήσιμο ένα σχέδιο της 

ευρύτερης περιοχής με ισοϋψείς καμπύλες. 

 

 

 

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε δύο διαγράμματα εφαρμογής κι ένα τοπογραφικό της 

ευρύτερης περιοχής. 



 

 Ερώτηση 7  

Το γραμμοσκιασμένο κομμάτι στο τοπογραφικό είναι η ζώνη πρασίνου με την έντονη κλίση 

που φαίνεται στις φωτογραφίες; 

Απάντηση : 

Ναι. 

 

Ερώτηση 8 

Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού, αναγράφεται: «Η 

νότια, ανατολική και δυτική πλευρά του οικοπέδου βρίσκονται στο ύψος του δρόμου, ενώ 

από την νότια μεριά σχηματίζεται πλαγιά.» Υποθέτω ότι εννοείτε πως από την βόρεια μεριά 

σχηματίζεται πλαγιά.  

Απάντηση : 

Ναι. 

 

Ερώτηση 9 

Στην διακήρυξη δεν γίνεται σαφές το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διέλευσης των 

οχημάτων. Θα λειτουργεί το οικόπεδο ως τερματικό των δρόμων που καταλήγουν σε αυτό ή 

θα προβλεφθεί δρόμος μέσα από την νέα πλατεία για διέλευση των οχημάτων; Επίσης, θα 

προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης; 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση 1. 

 

Ερώτηση 10 

Στο ψηφιακό τοπογραφικό διάγραμμα που μας έχει δοθεί, εμφανίζονται μόνον τα όρια της 

περιοχής μελέτης αποτυπωμένα σε τοπογραφικό χάρτη μορφής pdf. Θα μας δοθεί στο 

άμεσο μέλλον πλήρες, ψηφιακό τοπογραφικό διάγραμμα; 

Απάντηση : 

Όχι, δεν υπάρχει πλήρες ψηφιακό τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

Ερώτηση 11 

Στην υπάρχουσα κατάσταση η περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται ως άτυπος, υπαίθριος 

χώρος στάθμευσης, ενώ μέσω της εν λόγω περιοχής δίνεται πρόσβαση των αυτοκινήτων σε 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εντός ιδιοκτησιών. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του 

δήμου για την μελλοντική μορφή του τρόπου στάθμευσης στην περιοχή μελέτης; Θα 

προβλέπονται χώροι στάθμευσης στην Πλατεία και αν ναι, πόσες; Σε ποιες ιδιοκτησίες θα 

πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να προβλέψουν πρόσβαση με αυτοκίνητο; 

Απάντηση : 



βλ. απάντηση 1. 

 

Ερώτηση 12 

12  Θα μπορούσε ο αγωνοθέτης να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή μελέτης; Είναι κάποιοι δρόμοι μονόδρομοι 

φερειπείν; Υπάρχουν δρόμοι (που γειτνιάζουν οι εφάπτονται της περιοχής μελέτης) οι 

οποίοι θεωρούνται σημαντικοί οδικοί άξονες ή άλλοι οι οποίοι είναι ανεπίσημοι δρόμοι 

αλλά χρησιμοποιούνται παράτυπα και θα έπρεπε να καταργηθούν στην μελλοντική μορφή 

της πλατείας; Ποιοι δρόμοι παρέχουν πρόσβαση στην Πλατεία; 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση 1. 

 

Ερώτηση 13 

Στην προκήρυξη αναφέρετε πως δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν πρόσωπα 

που κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής 

δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Η ως άνω άδεια 

(εφόσον έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.) θα πρέπει να κατατεθεί 

μεταφρασμένη στα ελληνικά ή αρκεί το επίσημο αγγλόφωνο πρωτότυπο, όπως στους 

περισσότερους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα; Επιπλέον, τι γίνεται σε 

περίπτωση που στην χώρα εγγραφής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικό 

εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα συμπίπτουν και δεν αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα; 

Απάντηση : 

Α) Στην παράγραφο 10, του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 αναφέρει ότι «τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.1051961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’188)». Ως εκ τούτου απαιτείται επίσημη 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στο ίδιο μη κος κύματος κινείται και η παράγραφος 8, 

του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 92 του 

ν. 4412/2016 και αναφέρεται ότι τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους. 

Β) Σε περίπτωση στην χώρα εγγραφής, η άδεια ασκήσεων επαγγέλματος συμπίπτουν με το 

πιστοποιητικό εγγραφής, θα πρέπει να βεβαιώνεται με μία υπεύθυνη δήλωση, κατάλληλα 

υπογεγραμμένη. 

 

Ερώτηση 14 

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα ομάδα είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, πως θα πρέπει 

αυτό να δηλωθεί στην σύσταση της ομάδας; Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί η άδεια 

ασκήσεως ενός εκ των μελών της ομάδας (τα ποσοστά συμμετοχής θα είναι 100% προς 

όφελος του γραφείου). 

Απάντηση : 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο συμμετέχων θα είναι ένα νομικό πρόσωπο, δηλαδή ένα 

αρχιτεκτονικό γραφείο. Από το προσωπικό του γραφείου μπορεί να επιλεγεί μία ομάδα έργου για 

τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (η επιλογή γίνεται από το αρχιτεκτονικό γραφείο και δεν αφορά 



την αναθέτουσα αρχή). Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 

6.4. αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες φορείς, είτε είναι φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα. Σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα 

έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η ικανότητα της εταιρείας να εκπονεί τις συγκεκριμένες 

μελέτες. Όλα τα μέλη της «ομάδας μελέτης» και οι συνεργάτες της υπόκεινται στους περιορισμούς 

του άρθρου 6.5.  

 

Ερώτηση 15 

Υπάρχει διαθέσιμο υλικό (χάρτες κτλ) που να εμφανίζονται οι δημόσιοι χώροι του οικισμού, 

δημόσιες υπηρεσίες κτλ. προκειμένου να ληφθούν υπόψιν στο σχεδιασμό (όπως ζητείται από 

τους διαγωνιζομένους); Διαφορετικά ποιος τρόπος υπάρχει ώστε να πληροφορηθεί κανείς 

για τη δομή του οικισμού; 

Απάντηση : 

Προτείνουμε το συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου (www.poros.gr) και ιδιαίτερα 

το http://poros.gr/?page_id=2285. 

 

Ερώτηση 16 

Ποια είναι η κυκλοφοριακή μελέτη του οικισμού, υπάρχει; Πώς μπορούμε να την 

πληροφορηθούμε; 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση 1. 

 

Ερώτηση 17 

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση στην πρόβλεψη για τοποθέτηση στο χώρο 

μνημείου ή αγάλματος; 

Απάντηση : 

Όχι, αλλά θα μπορούσε να προταθεί από την μελέτη. 

 

Ερώτηση 18 

18  Στην Διακήρυξη, παρ.2 άρθρο 11 αναφέρετε ότι ως λήξη προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2019, ώρα 14:00μμ.  

Παρακάτω, παρ.3 άρθρο 11 αναφέρετε ότι «τα προσχέδια μπορούν να υποβληθούν με το 

ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη 

παράδοση και υποβολή τους και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι για τους συμμετέχοντες που θα αποστείλουν τα προσχέδια τους 

ταχυδρομικά ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα στο 

πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό.».  

Το αίτημα εμπρόθεσμης κατάθεσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας και όχι τη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας μεταφορών δημιουργεί ανισοτιμία μεταξύ των 

μελετητών που εδρεύουν κοντά στην περιοχή που βρίσκεται η υπηρεσία σε σχέση με εκείνους που 

http://www.poros.gr/
http://poros.gr/?page_id=2285


εδρεύουν σε απόσταση, αντιβαίνοντας την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 (Τίτλος 2, 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων).  

Πιο συγκεκριμένα, στην παρ.1 του άρθρου 18 Ν.4412/2016 (Τίτλος 2, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ) 

αναφέρεται «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς 

διακρίσεις…», κάτι που δεν τηρείται στη συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς συναρτάται ο χρόνος 

μελέτης (από την έναρξη μέχρι την υποβολή των προτάσεων) με την απόσταση της έδρας του 

μελετητή από την υπηρεσία, διακρίνοντας ευνοϊκά όσους βρίσκονται εγγύτερα, αφού οι υπόλοιποι 

θα αναγκαστούν να στείλουν τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα τις προτάσεις για να φτάσουν 

εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας 

μεταφορών.  

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσατε την προκήρυξη ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις 

μεταξύ των υποψήφιων μελετητών, λαμβάνοντας ως απόδειξη εμπρόθεσμης υποβολής την 

σφραγίδα του ταχυδρομείου και όχι την υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

Απάντηση :  

Η πάγια πρακτική κατάθεσης δικαιολογητικών στους διαγωνισμούς προβλέπει να λαμβάνεται υπ’ 

όψη, ως ημερομηνία αποστολής, η ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η φράση «… θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα 

στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας …» θέλει να τονίσει την αυστηρότητα του όρου, ότι 

κανένας φάκελος δεν θα γίνει δεκτός εκτός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί. Σε κάθε 

περίπτωση, ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα 

του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών που βρίσκεται τοποθετημένη στον φάκελο. Ως 

πάγια πρακτική της υπηρεσίας μας, το Γραφείου Πρωτοκόλλου αναμένει τουλάχιστον πέντε 

ημέρες, για την παραλαβή όλων των φακέλων, πριν τους μεταβιβάσει στην αρμίδια υπηρεσία. 

 

Ερώτηση 19 

Παρακαλώ να δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή το τοπογραφικό της περιοχής μελέτης. 

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε δύο διαγράμματα εφαρμογής κι ένα τοπογραφικό της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Ερώτηση 20 

Παρακαλώ να δοθεί ένα τοπογραφικό με τα ύψη της ευρύτερης περιοχής. 

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε δύο διαγράμματα εφαρμογής κι ένα τοπογραφικό της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Ερώτηση 21 

Παρακαλώ να προσδιοριστούν τα σημεία που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. 

Απάντηση : 

Για ενημέρωση και βοήθεια επισυνάπτουμε τοπογραφικό με τα σημεία των φωτογραφικών 

λήψεων. 



 

Ερώτηση 22 

Στην προκήρυξη σας στο «ΑΡΘΡΟ 6.1, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

αναφέρεται ότι  «Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας **αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης 

**στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος…». *Προφανώς και εγώ ως επικεφαλής στης ομάδας μου 

έχω άδεις άσκησης επαγγέλματος. Μέλη της ομάδας μου θα είναι και δύο αρχιτέκτονες 

μηχανικοί οι οποίοι αυτήν την στιγμή έχουν μόνο 

το πτυχίο τους. Θεωρώ αυτονόητο ότι μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη της ομάδας μου. 

Ισχύει αυτό; 

Απάντηση : 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της διακήρυξης δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  «φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος». Στο άρθρο 6.2. αναφέρει ότι : «Η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη 

αντίστοιχης τάξης πτυχίου…δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό». Τα 

αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 6.4. αφορούν μόνο τους 

συμμετέχοντες, είτε είναι φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι 

νομικό πρόσωπο τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η 

ικανότητα της εταιρείας να εκπονεί τις συγκεκριμένες μελέτες.  Όλα τα μέλη της «ομάδας 

μελέτης» και οι συνεργάτες της υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6.5. Σε περίπτωση 

που οι συμμετέχοντες αποτελούν μία ομάδα χωρίς νομική υπόσταση (πχ σύμπραξη, ομάδα έργου, 

κλπ) θα πρέπει όλα τα μέλη να αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σύμφωνα με την 

παράγραφο 6.1. της διακήρυξης. 

 

Ερώτηση 23 

Αντίστοιχα στην προκήρυξη σας στο «*ΑΡΘΡΟ 6.4*, *ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» «**Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε 

διαγωνιζομένου υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 15 της παρούσας, και είναι τα εξής: α) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος  β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της χώρας 

εγκατάστασης του. γ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει. **Η 

μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζομένου 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού.» * 

Σε αυτό το σημείο μοιάζει αν μην είναι δυνατή η συμμετοχή ατόμων όπως σας 

ανέφερα στο σημείο 1. 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση στην ερώτηση 23. 

 

Ερώτηση 24 

Στο έγγραφο Word που ανεβάσατε ως «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ζητάτε 

επωνυμία ΦΟΡΕΑ και επωνυμία ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. Ως ΦΟΡΕΑ ορίζεται το 



αρχιτεκτονικό μου γραφείο και ως νόμιμος εκπρόσωπος εγώ ως επικεφαλής της 

ομάδας. Ορθό; 

Απάντηση : 

Σωστά. 

 

Ερώτηση 25 

Θα δοθούν και επιπλέον αρχεία και στοιχεία ως υλικό βάσης για το 

διαγωνισμό; Το ένα αρχείο AutoCAD που κατέβασα δεν εμπεριέχει τα κτίρια 

περιμετρικά της περιοχής μελέτης, υψομετρικές γραμμές και λοιπά στοιχεία. 

Απάντηση : 

Δεν θα δοθούν επιπλέον στοιχεία εκτός από αυτά που συμπληρωματικά επισυνάπτουμε στον 

φάκελο των ερωτήσεων – απαντήσεων.  

 

Ερώτηση 26 

Προέκυψε μια ακόμα ερώτηση, από την στιγμή που η έδρα μας είναι στην Ρωσία, 

τα χαρτιά των μελών είναι στα ρωσικά. Τι είδους μετάφραση χρειάζεται να 

κάνουν; Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ένα συνεταιρικό γραφείο στην 

Ελλάδα. 

Απάντηση : 

βλ. απάντηση στην ερώτηση 13.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  
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