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Ε. Κλαμπατσέα
Α. Αλεφάντη, Θ. Ψυχογιός, Θ. Γαλάνη, Ε. Μπακογιάννης
Γ. Γκανασούλης και Ι. Μαχαιρίδης, κωλυόμενοι αυτοί και οι
αναπληρωτές τους

Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης για τη θέσπιση του
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΕΧΠ ΟΠΥ). Έγκριση :
 της διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
 των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης
 των απαιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 18.5.2018 σχετική με το θέμα εισήγηση της Δ/νσης
Χωροταξικού Σχεδιασμού και γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι :
Την έγκριση:
 διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης με σκοπό τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις
Ορυκτές Πρώτες Ύλες»,
 ειδικών απαιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης βάσει των διατάξεων των άρθρων 75 και 77 του Ν.4412/2016, ήτοι την
τουλάχιστον 8ετή εμπειρία για κάθε κατηγορία μελετών, καθώς και ειδική τεχνική και
επαγγελματική εμπειρία, όπως περιγράφηκε στην παρούσα εισήγηση στο κεφ. 4.3,
 των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης,
 των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην επισυναπτόμενη
στην παρούσα εισήγηση Διακήρυξη,
 των λοιπών έγγραφων της σύμβασης για τον ανωτέρω διαγωνισμό, όπως αυτά συντάχθηκαν
από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού και επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση, ήτοι:
o το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016,
o το τεύχος τεχνικών δεδομένων,
o τη συγγραφή υποχρεώσεων,
o το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών,
o τα υποδείγματα:
- εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
- εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,

- δήλωσης κατ' ελάχιστον 8ετούς γενικής εμπειρίας σε συγκεκριμένη κατηγορία
μελετών (αποκλειστικά για αλλοδαπούς προσφέροντες),
- δήλωσης κατάλληλης ειδικής τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας,
o το τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας,
o το τεύχος προγράμματος εκπόνησης μελετών και χρονοδιαγράμματος.
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