ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Ερώτηση 1η
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κειέηε δελ αθνξά ζπγθεθξηκέλν έξγν ηόηε θαιύπηεηαη ε δαπάλε;
Πρ:
1. Μειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο
2. Γεσινγηθή κειέηε θαηαιιειόηεηαο Β2 ζηαδίνπ

πνπ είλαη κέξνο ηνπ Σρεδίνπ

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο Πόιεσο (ΣΧΟΑΠ) θαη δελ είρε πξνβιεθζεί θαηά ηε ζύκβαζε
3. Μειέηε νξηνζέηεζεο θαη δηεπζέηεζεο ξεκάησλ εληόο νηθηζκώλ.
Απάντηση
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξόζθιεζε ην Τ.Π. & Γ. ρξεκαηνδνηεί κειέηεο έξγσλ. Δίηε
έξγσλ ππνδνκήο, είηε έξγσλ γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη επνκέλσο νη αλσηέξσ
κειέηεο δελ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην πξόγξακκα απηό.
Ερώτηση 2η
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηίκεζε θόζηνπο ηεο κειέηεο είλαη πάλσ από 85.000€ γίλεηαη λα
θαιύςεη ν Γήκνο ην ππνιεηπόκελν πνζό θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην πξόγξακκα ηνπ
ΤΠΓ; Αλ λαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ εθπηώζεηο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηόηε ε
κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζα είλαη πνζνζηηαία ή ζπλνιηθή; Π.ρ. κία κειέηε θόζηνπο 100.000€
ηελ αλαζέηνπκε ζε αλάδνρν ν νπνίνο πξνζθέξεη έθπησζε 50% ήηνη 50.000€. Τν πνζό
απηό ζα θαιπθζεί από ην ΤΠΓ ή θαη από ην Γήκν ζύκθσλα κε ην αξρηθό πνζνζηό
νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο;
Απάντηση
Ο Γήκνο δύλαηαη λα θαιύςεη ην ππόινηπν θόζηνο, πέξαλ ησλ 85.000 €. πξνζθνκίδνληαο
θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ηα ζρεηηθά δεζκεπηηθά έγγξαθα πνπ νξίδεη ν
νδεγόο εθαξκνγήο (Απόθαζε ΓΣ θιπ). Σηελ πεξίπησζε έθπησζεο, ην ΤΠΓ ζπλερίδεη λα
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ

ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο δειαδή ηα 85.000 επξώ,

επνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζε πεξίπησζε έθπησζεο πνπ ζα πξνθύςεη από ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε λνκηθή δέζκεπζε κε πνζό κηθξόηεξν ή
ίζν ησλ

85.000,00 επξώ (αλώηαην όξην επηρνξήγεζεο) δίλνληαο ηαπηόρξνλα ηε

δπλαηόηεηα ζην δηθαηνύρν λα ρξεκαηνδνηήζεη εμ νινθιήξνπ ην θόζηνο ηεο κειέηεο από
ηελ ελ ιόγσ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠΓ.

Ερώτηση 3η
Μπνξεί νη επηρνξεγνύκελεο κειέηεο κέρξη ην πνζό ησλ 85.000,00 λα αθνξνύλ
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έξγα; Σηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιινληαη ηα ηζάξηζκα Τερληθά
Γειηία;
Απάντηση
Οη επηρνξεγνύκελεο κειέηεο κπνξνύλ λα αθνξνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έξγα έσο ην
πνζό ησλ 85.000,00. Σε απηήλ ηελ επηινγή ππνβάιινληαη ηζάξηζκα ηερληθά δειηία κε
αληηζηνίρηζε ηεο κειέηεο θαη ζην έξγν πνπ απηή αθνξά

