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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη 

αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών1Τ, 2Τ 

και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου»  

   

Στα πλαίσια της διαδικασίας δημοπράτησης της μελέτης του θέματος, ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις σχετικά με την παρ.7.Α του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων «Παραδοτέα 

Στοιχεία», στην οποία σημειώνεται ότι «Ψηφιακά αρχεία, όπου τίθενται τα πάσης φύσεως 

ψηφιακά αρχεία πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με τη φάση της αποτύπωσης, τα 

εμβαδά των αγροτεμαχίων, τους πίνακες και τα διαγράμματα μορφής DXF κλπ. στα συστήματα 

αναφοράς ΕΓΣΑ87 και HATT» 

Σχετικά αναφέρουμε ότι η αποτύπωση των περιοχών της προς ανάθεση μελέτης θα 

γίνει στο κρατικό δίκτυο του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς ΕΓΣΑ87, 

εξαρτημένη από Τριγωνομετρικά του Κρατικού Δικτύου. 

Επειδή στην περιοχή μελέτης προϋφίστανται Διανομές Αγροκτήματος του Υπουργείου 

Γεωργίας, θα γίνει διερεύνηση εύρεσης και αποτύπωσης (σε ΕΓΣΑ) σταθερών 

χαρακτηριστικών σημείων των Διανομών (όπως Τριγωνομετρικά, Πολυγωνομετρικά ή 

Ορόσημα) για την αναγωγή – μετασχηματισμό – συσχετισμό των αναπαραγμένων ψηφιακών 

χαρτογραφικών υποβάθρων των διανομών στην υφιστάμενη κατάσταση. 

Η μεθοδολογία μετασχηματισμού θα οριστεί από κοινού από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και το Μελετητικό Σχήμα, ανάλογα με το πλήθος και τη διάταξη των σημείων 

αναφοράς των παλαιών Διανομών που θα βρεθούν και θα επαναπροσδιοριστούν. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης γίνεται με βάση τα 

στοιχεία που έχει η Υπηρεσία και τις εργασίες που εκτιμά ότι θα απαιτηθούν για την άρτια 

ολοκλήρωση της μελέτης. 

  Ο ασκών χρέη  
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