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Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου ενημερώνουμε ότι για τον εν θέματι διαγωνισμό 

υπεβλήθησαν και τα εξής ερωτήματα: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε8 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.7 υποβάλλεται δήλωση του Υποψηφίου περί συγκατάθεσης για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
9. 
Σε συνδυασμό με το άρθρο 9.3.8, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω δήλωση, υποβάλλεται σε 
κάθε περίπτωση παρακαλώ προσδιορίστε εάν σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση 
προσώπων, η δήλωση αυτή υποβάλλεται από το κάθε μέλος της Ένωσης ξεχωριστά; 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 9 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.4 'προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής 
Κατάστασης της παρ. 7.2 της Πρόσκλησης , ο Υποψήφιος, ο μελετητής, οι υπεργολάβοι και κάθε 
τρίτος φορέας που τυχόν παρέχει τις ικανότητες του, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, 
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι για τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 7.2 της παρούσας. ' 
Σύμφωνα με το άρθρο 7.2.1 όμως 'σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η πλήρωση των 
Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης εξετάζεται στο πρόσωπο κάθε μέλους της Ένωσης 
Προσώπων ξεχωριστά. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, εάν το ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται 
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α) από την ένωση και κάθε μέλος αυτής, β) αποκλειστικά από την ένωση ή γ) αποκλειστικά από 
κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά; 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 10 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.7.4, ο Μελετητής, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτού 
αθροιστικά υποχρεούται να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο προς 
απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.5.3. 
Στο άρθρο 7.5.3-Καταλληλότητα του Μελετητή για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας , αναφέρει ότι σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως 
Μελετητής, τα μέλη αυτού θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι ένωση προσώπων, τα 
κριτήρια του άρθρου 7.5.3 θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 11 
Σύμφωνα με το άρθρο 9.7.2 προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.5.1, ο Υποψήφιος 
ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να υποβάλει: 
— πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας 

εγκατάστασής του, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του, εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την 
υποβολή του ενώπιον του Αναθέτοντος Φορέα'. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι για την πλήρωση του παραπάνω κριτηρίου αρκεί η υποβολή του 
σχετικού αποδεικτικού του Υποψηφίου ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, των μελών αυτού, 
για την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω 
κατηγορίες έργων: (i) οδοποιίας, (ii) οικοδομικά, (iii) υδραυλικά και (ίν) ηλεκτρομηχανολογικά 
όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και αντίστοιχα, η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού 
του Μελετητή ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, των μελών αυτού, για την εγγραφή του στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της παρ. 7.5.3. 
Εάν πέρα από την υποβολή των αποδεικτικών της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι των 
βεβαιώσεων ΜΕΕΠ και τις βεβαιώσεις του μητρώου μελετητών ή γραφείου μελετών αντίστοιχα, 
απαιτείται και κάποιο επιπλέον πιστοποιητικό/βεβαίωση για την απόδειξη του κριτηρίου της 
παραγράφου 7.5.1, παρακαλούμε προσδιορίστε ποιο είναι αυτό. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 12 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.5.2 Κάθε Υποψήφιος που είναι νομικό πρόσωπο και, σε περίπτωση 
Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι νομικά πρόσωπα, υποβάλλει 
αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων των Πέντε Τελευταίων Χρήσεων (όπως ορίζονται στην 
παρ. 2.1.21 της παρούσας)'. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.21 σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της 
Ημερομηνίας Υποβολής και δεν έχουν καταρτισθεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της 
τελευταίας χρήσης μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους 
λόγους που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι οικονομικές καταστάσεις των 
αμέσως πέντε (5) προηγούμενων της τελευταίας χρήσης συναπτών οικονομικών ετών. ' 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στην περίπτωση μη δημοσίευσης των Οικονομικών 
Καταστάσεων για το έτος 2021, οι πέντε (5) τελευταίες χρήσεις που θα πρέπει να προσκομιστούν 
είναι αυτές των ετών 2016-2020. 
Στα ανωτέρω ερωτήματα/αιτήματα δόθηκαν οι κάτωθι απαντήσεις: 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε8 

Επιβεβαιώνεται ότι, η αναφερόμενη στο άρθρο 9.3.7 δήλωση του Υποψηφίου περί συγκατάθεσης 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος 9, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, υποβάλλεται από το 
κάθε μέλος της Ένωσης ξεχωριστά. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε9 

 

Επιβεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9.4 και 7.2.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 2.1.14 σε 
περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται από κάθε μέλος 
ξεχωριστά. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε10 

Επιβεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9.7.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 2.1.14 σε 
περίπτωση που ο Μελετητής είναι ένωση προσώπων, τα κριτήρια του άρθρου 7.5.3 θα πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε11  

Επιβεβαιώνεται ότι, προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.5.1, αρκεί η υποβολή του 
σχετικού αποδεικτικού του Υποψηφίου ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, των μελών αυτού, 
για την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω 
κατηγορίες έργων: (i) οδοποιίας, (ii) οικοδομικά, (iii) υδραυλικά και (ίν) ηλεκτρομηχανολογικά 
όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και αντίστοιχα, η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού 
του Μελετητή ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, των μελών αυτού, για την εγγραφή του στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της παρ. 7.5.3. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε12 

Επιβεβαιώνεται ότι, στην περίπτωση μη δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 

2021, οι πέντε (5) τελευταίες χρήσεις που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι αυτές των ετών 

2016-2020. 
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