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Για το εν θέματι διαγωνισμό υπεβλήθησαν τα εξής ερωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7.4.4 – Ειδική Εμπειρία του Μελετητή, παράγραφος Α
του Τεύχους Πρόσκλησης, ο Μελετητής θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη
εμπειρία:
«(α) Για το αντικείμενο της υποδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από
την εκπόνηση:
(αα) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου Σήραγγας, μήκους κατ’ ελάχιστον 1
χλμ για οδικό ή σιδηροδρομικό έργο. Το ως άνω μήκος των χιλίων (1.000) μέτρων πρέπει να είναι
συνεχόμενο και δεν πρέπει να περιλαμβάνει cut & cover ή cover & cut.
(αβ) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας συνολικού μήκους, κατ’
ελάχιστον, 150μ. και τυπικού ανοίγματος μήκους, κατ’ ελάχιστον, 35μ. για σιδηροδρομικό έργο ή
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συνολικού μήκους, κατ’ ελάχιστον, 250μ και τυπικού ανοίγματος μήκους κατ’ ελάχιστον 50μ. για
οδικό έργο.»
«(β) Για το αντικείμενο της επιδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από
εκπόνηση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους
κατ’ ελάχιστον 5χλμ σε ανάπτυγμα μονής σιδηροδρομικής γραμμής (συνεχόμενου)
περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός σιδηροδρομικού σταθμού με τουλάχιστον τέσσερεις (4)
αλλαγές τροχιάς ή διασταυρώσεις.»
Ως προς την αναφορά (α) του Άρθρου 7.4.4.Α, και ειδικότερα ως προς την εμπειρία εκπόνησης
οριστική μελέτης τεχνικού έργου Σήραγγας, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώστε τη κατανόηση μας
ότι αφορούν τις αντίστοιχες κατηγορίες μελέτης (8) «Στατικές Μελέτες», (9) «Μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» και (21) «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες».

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1) Στην παρ. 7.4.5 της Πρόσκλησης αναφέρεται:
«Προκειμένου να γίνει επίκληση Αποδεκτού Έργου, για τη διαπίστωση της εμπειρίας των
παραγράφων 7.4.2, 7.4.3 και 7.4.4 ......................”
Στην τελευταία παράγραφο της παρ. 7.4.5 της Πρόσκλησης αναφέρεται:
“Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, η ως άνω εμπειρία στην
κατασκευή Αποδεκτών Έργων πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους
αυτής, το οποίο συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό όχι μικρότερο του εικοσι πέντε
επί τοις εκατό (25%).».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την αντίληψή μας ότι η εμπειρία στην κατασκευή Αποδεκτών
Έργων έκαστης εκ των παραγράφων 7.4.2.(α), 7.4.2.(β), 7.4.3.(α), 7.4.3.(β), 7.4.3.(γ) και
7.4.4.Α.(α), 7.4.4.Α.(β), 7.4.4.Β.(α) και 7.4.4.Β.(β) ξεχωριστά, θα πρέπει να συντρέχει στο
πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους τυχόν Ένωσης και δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει
σωρευτικά στο πρόσωπο ενός μέλους αυτής και επομένως η συνολική εμπειρία δύναται να
καλύπτεται αθροιστικά από περισσότερα από ένα μέλη αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση
διευκρινίστε αν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής των μελών μίας Ένωσης.
2) Στην παρ. 7.4.6 της Πρόσκλησης αναφέρεται
«Ειδική Εμπειρία του Μελετητή
Α. Ο Μελετητής, ........... θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη εμπειρία:
(α) Για το αντικείμενο της υποδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από
την εκπόνηση:
(αα) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου Σήραγγας, ............
(αβ) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας ...............
(β) Για το αντικείμενο της επιδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από
εκπόνηση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους
κατ’ ελάχιστον 5χλμ σε ανάπτυγμα μονής σιδηροδρομικής γραμμής (συνεχόμενου)
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περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός σιδηροδρομικού σταθμού με τουλάχιστον τέσσερεις (4)
αλλαγές τροχιάς ή διασταυρώσεις.».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι :
1. σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, μπορεί ένα μέλος της ένωσης να
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία εκπόνησης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου
Σήραγγας, και άλλο μέλος της ένωσης να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία εκπόνησης
οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας.
2. η εκπόνηση οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου Σήραγγας αφορά εκπόνηση στατικής
οριστικής μελέτης.
3. η εκπόνηση οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας αφορά εκπόνηση στατικής
οριστικής μελέτης.
4. η εκπόνηση οριστικής μελέτης επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής αφορά εκπόνηση οριστικής
μελέτης κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή μελέτη).
3) Στην παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης αναφέρεται «Οι προϋποθέσεις, που απαιτείται να
καλύπτονται για την απόδειξη της καταλληλότητας του Υποψηφίου για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι οι εξής:
(α) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους € 45.000.000. ………….
(β) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους € 2.700.000, ………………..
(γ) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους € 2.700.000, ……………….
(δ) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους € 9.000.000, ………………..
(ε) Στελέχωση κατ’ ελάχιστο δεκατεσσάρων (14) μηχανικών με 14ετή τουλάχιστον εμπειρία για
έκαστο εξ’ αυτών και δώδεκα (12) μηχανικών με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών.
(στ) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας)
(i) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4. …….
(ii) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, …….
(ζ) Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις
των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
Στην παρ. 9.7.3.(α) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Εάν ο Υποψήφιος ....... είναι εγκατεστημένος
στην Ελλάδα, απαιτείται να υποβάλει σχετικό αποδεικτικό για την εγγραφή του .........., στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω κατηγορίες έργων: : (i)
οδοποιίας, (ii) οικοδομικά, (iii) υδραυλικά και (iv) ηλεκτρομηχανολογικών, όπως ορίζεται στην παρ.
7.5.2, από το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προς τα κριτήρια της παρ. 7.5.2
υποπαραγράφος Γ, το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, ...............»..
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν
βεβαίωση εγγραφής στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ - σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις - δεν απαιτείται
να αποδείξουν τα κριτήρια της παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης.
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4) Στην παρ. 7.5.3.Α της Πρόσκλησης αναφέρεται « Ο Μελετητής, όπως θα κατονομάζεται στην
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων
που ενεργεί ως Μελετητής, τα μέλη αυτού ...............».
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, δεν
απαιτείται τα μέλη του να συμπράξουν μεταξύ τους κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού.
5) Σύμφωνα με την παρ. 9.7.4 της Πρόσκλησης ο Μελετητής θα πρέπει να διαθέτει για:
1. Την κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο Ε’ τάξης
2. Την κατηγορία μελέτης 10, πτυχίο Ε’ τάξης
3. Την κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο Ε’ τάξης
4. Την κατηγορία μελέτης 8, πτυχίο Ε’ τάξης
5. Την κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο Δ’ τάξης ή ανώτερης
6. Την κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο Ε’ τάξης
7. Την κατηγορία μελέτης 06, πτυχίο Ε’ τάξης
8. Την κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο Ε’ τάξης
9. Την κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο Δ’ τάξης ή ανώτερης
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι απαιτήσεις για την καταλληλότητα του Μελετητή πληρούνται και
αποδεικνύονται με την κατηγορία του πτυχίου του, όπως αυτή ζητείται στην παρ. 9.7.4 της
Πρόσκλησης και αναφέρουμε αναλυτικά ανωτέρω, ανεξάρτητα από το πλήθος και την εμπειρία
των μελετητών όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης, καθώς η κατάταξη
των μελετητικών γραφείων στις αντίστοιχες τάξεις πτυχίων δύναται να ικανοποιείται και με
διαφορετικό συνδυασμό πλήθους πτυχίων και ετών εμπειρίας των μελετητών.
6) Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο Μελετητής δεν θεωρείται Τρίτος Φορέας αλλά
εμπίπτει στην έννοια του υπεργολάβου του Υποψηφίου όπως έχει διευκρινισθεί και σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και επομένως δεν χρειάζεται να υπογράψει και υποβάλλει το
Παράρτημα 3 – Υπόδειγμα 2 Επίκληση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων.
7) Στην παρ. 8.1 της Πρόσκλησης αναφέρεται:
«Όσον αφορά .......... και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που
αναφέρονται στην παρ. 7.4 της παρούσας Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων («ο Τρίτος Φορέας»), .......... Υπό τους ιδίους όρους, μία Ένωση
Προσώπων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων...».
Στην παρ. 8.3 της Πρόσκλησης αναφέρεται:
«Στην περίπτωση αυτή, ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει στον Αναθέτοντα Φορέα ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον Τρίτο Φορέα, που παρέχει τις σχετικές ικανότητες
(........... ή Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα), καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης για την
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, προσκομίζοντας σχετική δέσμευση του εν λόγω
Τρίτου Φορέα, σύμφωνα με τις παρ. 8.5 και 8.6 της παρούσας».
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Στην παρ. 8.6 της Πρόσκλησης αναφέρεται:
«Όσον αφορά αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, ο Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς
που παρέχουν τις σχετικές ικανότητες ..................... Στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα
συμπεριλαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου
Φορέα, που παρέχει τις σχετικές ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους
τους αναγκαίους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα στη διάθεση του Υποψηφίου για την
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης, και ότι θα
υπέχει ευθύνη έναντι του Αναθέτοντος Φορέα σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην
παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Υπόδειγμα 2, Επίκληση Τεχνικής ή/και
Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων), η οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο
απόδειξης.»
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι :
α) ο Μελετητής μπορεί επίσης να στηριχθεί σε ικανότητες Τρίτων Φορέων για την πλήρωση των
κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, του άρθρου 7.4.6 και
β) ο Μελετητής προκειμένου να αποδείξει στον Αναθέτοντα Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους από τους Τρίτους Φορείς, θα προκομίσει Υπεύθυνες Δηλώσεις,
υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των Τρίτων Φορέων, σύμφωνες με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Υπόδειγμα 2, Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων, οι
οποίες θα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης.
8) Στην παρ. 9.7.2 αναφέρεται:
«Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.5.1, o Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να υποβάλει:
- πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου .........».
Δεδομένου ότι στην παρ. 7.5.1 γίνεται αναφορά στην συμμόρφωση των κριτηρίων των παρ. 7.5.2
(Καταλληλότητα Υποψηφίου) και 7.5.3 (Καταλληλότητα Μελετητή), παρακαλούμε όπως
επιβεβαιώσετε ότι η απαίτηση της παρ. 9.7.2 έχει τεθεί εκ παραδρομής και δεν απαιτείται να
υποβάλλουμε κάποιο έγγραφο. Τα σχετικά κριτήρια θα αποδεικνύονται κατά τα αναφερόμενα στις
παρ. 9.7.3 και 9.7.4 αντίστοιχα για τον Υποψήφιο και τον Μελετητή.
9) Στην παρ. 13.3.1 αναφέρεται:
«Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
προσκομίζονται υποχρεωτικά από κάθε Υποψήφιο στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και
σε κλειστό φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
υποχρεωτικά η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ............., και κατά περίπτωση,
............., ενδεικτικά: (α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999, (β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και (γ) τα αλλοδαπά δημόσια
έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και
δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ........».
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Στην 13.3.3 αναφέρεται:
«Τα ως άνω έντυπα στοιχεία και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθούν σε έγχαρτη
μορφή. Ειδικότερα απαιτείται η έγχαρτη υποβολή από τους Υποψηφίους αφενός του εκάστοτε
πρωτότυπου εγγράφου ............... και αφετέρου ενός απλού αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου».
Στην 13.3.4 αναφέρεται:
«Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ του εγγράφου που έχει υποβληθεί εγχάρτως και του
ίδιου εγγράφου που έχει υποβληθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ και φέρει ψηφιακή υπογραφή, θα υπερισχύει
το υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πρωτότυπου σε
έντυπη μορφή και του αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, θα υπερισχύει το πρωτότυπο σε έντυπη
μορφή».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι θα προσκομισθούν από κάθε Υποψήφιο στον Αναθέτοντα
Φορέα, σε έγχαρτη μορφή, σε 1 πρωτότυπο (ή επικυρωμένο αντίγραφο) και σε 1 απλή φωτοτυπία
του πρωτοτύπου, μόνο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή (ενδεικτικά η Εγγυητική Συμμετοχής) και όχι όλα τα
έγγραφα που αποτελούν τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση σε έγχαρτη μορφή του συνόλου του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (και μάλιστα σε δύο αντίγραφα) – και δεδομένου του όγκου
των υποβαλλόμενων εγγράφων και του πλήθους των διαγωνισμών που διενεργούνται από την
Υπηρεσία σας (συνολικά έξι) – μία τέτοια απαίτηση θα προσθέσει ιδίαιτερη δυσχέρεια στη
διαχείριση των φακέλων-διαγωνισμών, αλλά πλέον αυτού θα δημιουργήσει και σημαντική
οικολογική επιβάρυνση.
Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1) ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1.1) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών :
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.3.2.(α) της Πρόσκλησης (μέσος
όρος γενικού κύκλου εργασιών).
1.2) Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών :
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.3.2.(β) της Πρόσκλησης (μέσος
όρος του ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα των κατασκευών έργων).
1.3) Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις :
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης :
- των παρ. 7.5.2.Γ.(α) έως και 7.5.2.Γ.(δ) και 7.5.2.Γ.(στ) της Πρόσκλησης.
Επιβεβαιώστε επίσης ότι οι Υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ δεν
απαιτείται να συμπληρώσουν αναλυτικά τα στοιχεία και ότι αρκεί η αναγραφή εγγραφής τους στην
7η τάξη.
- της παρ. 7.3.5 της Πρόσκλησης ( ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων).
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2) ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
2.1) Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση εργασιών του συγκεκριμένου τύπου:
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης των παρ. 7.4.2, 7.4.3 και 7.4.4 (Ειδική
εμπειρία στην κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής, Ειδική εμπειρία στην κατασκευή
έργων σιδηροδρομικής επιδομής και Ειδική εμπειρία στην κατασκευή Η/Μ σιδηροδρομικών
συστημάτων).
Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 7, επιβεβαιώστε επίσης οτι αρκεί η αναγραφή
«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7».
2.2) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί:
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Μελετητή για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.4.6 (Ειδική εμπειρία του Μελετητή).
Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 8, επιβεβαιώστε επίσης οτι αρκεί η αναγραφή
«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8».
2.3) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται :
1. στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.5.2.Γ.ε της
Πρόσκλησης.
Οι Υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ αρκεί να αναφέρουν την εγγραφή
τους στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ.
2. στο ΕΕΕΣ του Μελετητή για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης.
Τα Μελετητικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στις καλούμενες
τάξεις αρκεί να αναφέρουν την τάξη και κατηγορία μελέτης τους.
2.4) Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός:
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου και ότι οι Υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ δεν
απαιτείται να συμπληρώσουν τον εξοπλισμό και αρκεί η αναγραφή εγγραφής τους στην 7η τάξη.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
(Άρθρα 7.3.2.α & 9.5.2) Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι, σε περίπτωση αλλοδαπού
Υποψηφίου επιτρέπεται η υποβολή αποσπασμάτων των Οικονομικών του Καταστάσεων
(συνοδευόμενων από επίσημες μεταφράσεις στην Ελληνική) από τα οποία θα προκύπτουν τα
απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 7.3.2(α) της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Σε εφαρμογή του άρθρου 12 - Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων της Πρόκλησης
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 5302, σας υποβάλλουμε ακολούθως το κατωτέρω
ερώτημα προς διευκρίνηση.
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Ερώτημα 1
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7.4.6 – Ειδική Εμπειρία του Μελετητή, παράγραφος Γ
του Τεύχους Πρόσκλησης:
« Γ. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, τουλάχιστον ένα μέλος
της ένωσης πρέπει να διαθέτει στο σύνολό της την απαιτούμενη μελετητική εμπειρία μιας
τουλάχιστον μελέτης εκ των ανωτέρω στην παρούσα παρ. 7.4.6 υπό (α) και (β) αναφερομένων, το
δε μέλος αυτό θα δηλώνεται για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, νοουμένου ότι η απαιτούμενη
ελάχιστη εμπειρία στην ίδια κατηγορία μελετών δεν μπορεί να διασπάται σε περισσότερα του ενός
των μελών του Μελετητή.»
1) Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανωτέρω πρόβλεψη «… παρ. 7.4.6 υπό (α) και (β) αναφερομένων,
…», η οποία αναφέρεται στην απαιτούμενη αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία του Μελετητή για το
αντικείμενο της υποδομής, διαβάζεται ως «… παρ. 7.4.6 υπό (αα), 7.4.6 υπό (αβ) και (β)
αναφερομένων,…».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε.
2) Αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, στην
κατηγορία μελέτης όπου θα δηλώνεται ο Μελετητής που διαθέτει την απαιτούμενη μελετητική
εμπειρία δύναται να δηλωθεί επιπρόσθετα και Μελετητής ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις της
Πρόσκλησης πλην της απαιτούμενης ειδικής εμπειρίας.
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε.
ΕΡΩΤΗΜΑ 5
Αναφερόμενοι στη διακήρυξη με Α.Π. 5302 του εν θέματι έργου, παράγραφοι 7.5.2 και 9.7.3 (α),
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η υποβολή αποδεικτικού εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 7ης τάξης στις απαιτούμενες κατηγορίες έργων (Οδοποιίας, Οικοδομικά,
Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά) σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, επαρκεί για την κάλυψη
των απαιτήσεων της καταλληλότητας του Υποψηφίου για την Άσκηση της Επαγγελματικής
Δραστηριότητας, του άρθρου 7.5.2. παρ. Α,Β,Γ της ανωτέρω διακήρυξης και δεν απαιτείται η
υποβολή άλλων αποδεικτικών στοιχείων.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6
A) Σύμφωνα με το Άρθρο 7.4.6 – «Ειδική Εμπειρία του Μελετητή», παράγραφος Α του Τεύχους
της Πρόσκλησης, ο Μελετητής θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη ειδική εμπειρία:
«(α) Για το αντικείμενο της υποδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από την
εκπόνηση:
(αα) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου Σήραγγας, μήκους κατ’ ελάχιστον 1
χλμ για οδικό ή σιδηροδρομικό έργο. Το ως άνω μήκος των χιλίων (1.000) μέτρων πρέπει να είναι
συνεχόμενο και δεν πρέπει να περιλαμβάνει cut & cover ή cover & cut.
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(αβ) εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας συνολικού μήκους, κατ’
ελάχιστον, 150μ. και τυπικού ανοίγματος μήκους, κατ’ ελάχιστον, 35μ. για σιδηροδρομικό έργο ή
συνολικού μήκους, κατ’ ελάχιστον, 250μ και τυπικού ανοίγματος μήκους κατ’ ελάχιστον 50μ. για
οδικό έργο.»
«(β) Για το αντικείμενο της επιδομής απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από
εκπόνηση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους
κατ’

ελάχιστον

5χλμ

σε

ανάπτυγμα

μονής

σιδηροδρομικής

γραμμής

(συνεχόμενου)

περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός σιδηροδρομικού σταθμού με τουλάχιστον τέσσερεις (4)
αλλαγές τροχιάς ή διασταυρώσεις.»
Ως προς το Άρθρο 7.4.6.Α (α), παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αναφερόμενη ειδική
εμπειρία αφορά μόνο την κατηγορία μελέτης (8) «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Ως προς το Άρθρο 7.4.6.Α (β), παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αναφερόμενη ειδική
εμπειρία αφορά μόνο την κατηγορία μελέτης (10) «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Β) Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι εάν ο προτεινόμενος από τον Υποψήφιο, Μελετητής, ο
οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών ή έχει εκπονήσει μελέτες που
αφορούν οποιοδήποτε αντικείμενο σε σχέση με το Έργο, δεν αποτελεί «πρότερη συμμετοχή κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» του Μελετητή, σύμφωνα με τους όρους
των άρθρων 7.2.5(δ) και 7.2.13 της Πρόσκλησης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ε΄
του ν. 4412/2016.
Γ) Τέλος σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. οκ. 10994/21/23-12-2021 διευκρίνισή σας, παρακαλούμε
όπως επιβεβαιώσετε ότι ειδικά για τις ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η έγγραφή τους στην
7η Τάξη του ΜΕΕΠ σε ισχύ, αποτελεί απόδειξη για τη συμμόρφωσή τους στα κριτήρια του άρθρου
7.5.2 της Πρόσκλησης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 7
Δεδομένης της πρόβλεψης του άρθρου 7.2.5(δ) της Διακήρυξης (σε συνδυασμό με το άρθρο
7.2.13 αυτής) και της αντίστοιχης ρύθμισης του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ε΄ του ν. 4412/2016,
παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η τυχόν κατά το παρελθόν συμμετοχή στην εκπόνηση ή/και η
εκπόνηση μελετών που αφορούν είτε ως προς το αντικείμενο της υποδομής είτε ως προς το
αντικείμενο της επιδομής σε σχέση με το Έργο εκ μέρους του, προτεινόμενου από έναν
διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα, Μελετητή, δεν αποτελεί «πρότερη συμμετοχή κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» του Μελετητή κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων.
ΕΡΩΤΗΜΑ 8
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι με τον Υποφάκελο
Α θα πρέπει να υποβληθεί και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναφέρεται στη
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παράγραφο 9.2.4 της Διακήρυξης και να μας παρασχεθεί υπόδειγμα της εν λόγω εγγυητικής,
όπως συνηθίζεται, προς αποφυγή λάθους κατά την έκδοσή της.
Στα ανωτέρω ερωτήματα/αιτήματα δόθηκαν οι κάτωθι απαντήσεις:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε1
1) Ως προς την αναφορά (α) του Άρθρου 7.4.4.Α, και ειδικότερα ως προς την εμπειρία εκπόνησης
οριστικής μελέτης τεχνικού έργου, επιβεβαιώνεται ότι αυτή αφορά μόνο στην κατηγορία
μελέτης (8) «Στατικές Μελέτες».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε2
Α. Σε ό,τι αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1) Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 7.4.5, εδάφιο δεύτερο, σε συνδυασμό
με την παράγραφο 2.1.14 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν
θέματι έργου:
«…Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, η ως άνω εμπειρία
στην κατασκευή Αποδεκτών Έργων πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον
μέλους αυτής, το οποίο συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό όχι μικρότερο
του εικοσιπέντε επί τοις εκατό (25%).»
2) Επιβεβαιώνεται ότι :
1. η εκπόνηση οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου σήραγγας αφορά εκπόνηση
οριστικής μελέτης κατηγορίας 8 (στατική μελέτη).
2. η εκπόνηση οριστικής μελέτης ενός (1) τεχνικού έργου γέφυρας αφορά εκπόνηση
οριστικής μελέτης κατηγορίας 8 (στατική μελέτη).
3. η εκπόνηση οριστικής μελέτης επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής αφορά στην
εκπόνηση οριστικής μελέτης κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή μελέτη).
3) Οι προϋποθέσεις, που απαιτείται να καλύπτονται για την απόδειξη της καταλληλότητας
του Υποψηφίου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφέρονται στην
παράγραφο 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι
έργο, όπως διευκρινίσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ: 10990/21/23-12-2021
έγγραφο.
4) Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου: «…Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό
υπό τη μορφή Ένωσης Προσώπων δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος….» και
σύμφωνα με την παράγραφο 3.7 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του εν θέματι έργου: «…Για την κατασκευή του Έργου, ο Υποψήφιος θα κληθεί να ορίσει
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με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τον Μελετητή, ήτοι οικονομικό φορέα που
διαθέτει τα προσόντα της παρ. 7.4.6 και της παρ.7.5.3, ο οποίος θα συμβληθεί με τον
Ανάδοχο και ο οποίος θα αναφέρεται στη Σύμβαση. Ο ρόλος του Μελετητή στην
υλοποίηση του Έργου και την προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης κρίνεται ιδιαιτέρως
σημαντικός…».
5) Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.3.Β της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου, ο Μελετητής, των υποπαραγράφων (α), (β), (γ) & (δ)
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής του «…και να διαθέτει δυναμικό, ανά κατηγορία μελέτης, όπως
προβλέπεται κατωτέρω στην υποπαράγραφο Γ…» και
σύμφωνα με την παράγραφο 9.7.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου:
«…Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.5.3 («Καταλληλόλητα του Μελετητή
για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας»), o Μελετητής ή, σε περίπτωση
Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού αθροιστικά, υποχρεούται να υποβάλει:
(α) Εάν ο Μελετητής είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, υποβάλλει Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείου Μελετών που είναι σε ισχύ, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:….».
6) (α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3.7 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου: «Για την κατασκευή του Έργου, ο Υποψήφιος
θα κληθεί να ορίσει με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τον Μελετητή, ήτοι
οικονομικό φορέα που διαθέτει τα προσόντα της παρ. 7.4.6 και της παρ.7.5.3, ο
οποίος θα συμβληθεί με τον Ανάδοχο και ο οποίος θα αναφέρεται στη Σύμβαση. Ο
ρόλος του Μελετητή στην υλοποίηση του Έργου και την προσήκουσα εκτέλεση της
Σύμβασης κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός».
(β) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.4 : «Υποφάκελος Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής
Κατάστασης» της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι
έργου: «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 ικανότητές του, σύμφωνα
με το Άρθρο 8 της παρούσας, υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75),
υπογεγραμμένο σύμφωνα με την παρ. 9.1.7 και το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, 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.»
και
(γ) Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του Παραρτήματος 3 της Πρόσκλησης
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου: «…(i) Η εταιρία
............................. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων), την
οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά, κατά περίπτωση και
ανάλογα με την παρεχόμενη ικανότητα (κατασκευαστική εμπειρία ή μελετητική
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εμπειρία), στην υλοποίηση του Έργου, και ειδικότερα δεσμεύεται να θέσει όλους τους
αναγκαίους τεχνικούς πόρους (υλικούς και ανθρώπινους) και την απαραίτητη
τεχνογνωσία στη διάθεση του ......................... (εταιρική επωνυμία του
Ενδιαφερόμενου / του μέλους ένωσης προσώπων), καθ΄ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού και, στην περίπτωση που ήθελε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, στον
Ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (όπως ειδικότερα θα προβλέπεται σε
αυτή), αναφορικά με την μελέτη και κατασκευή του Έργου, όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση….».
7) Τα αναφερόμενα στην «επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων», περιγράφονται
στο Άρθρο 8 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου.
8) Επιβεβαιώνεται ότι το κριτήριο της παραγράφου 7.5.1 της Πρόσκλησης Υποβολής
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου και η προς απόδειξη απαίτηση της
παραγράφου 9.7.2, καλύπτεται από τα κριτήρια των παραγράφων 7.5.2 & 7.5.3 μέσω των
αποδεικτικών στοιχείων των παραγράφων 9.7.3 & 9.7.4 αντίστοιχα για τον Υποψήφιο και
τον Μελετητή.
9) Τα αναφερόμενα στην «έγχαρτη υποβολή», περιγράφονται στο Άρθρο 13.3 της
Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου.
Β. Σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ):
1) Επιβεβαιώνεται ότι:
1.1)
το πεδίο «Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών»,
1.2)
«Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών» και
1.3)
«Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις»
συμπληρώνονται μόνο στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου για την προαπόδειξη της απαίτησης
των παραγράφων 7.3.2.(α), 7.3.2 (β), 7.5.2 Γ. (α) έως και 7.5.2 Γ. (δ) και 7.5.2.Γ (στ) της
Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου.
Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι για την προαπόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 7.3.5
της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου, οι
Υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ δεν απαιτείται να
συμπληρώσουν αναλυτικά τα στοιχεία και αρκεί η αναγραφή εγγραφής τους στην 7η τάξη.
2) Επιβεβαιώνεται ότι κατά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ «ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ», το πεδίο Γ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»:
2.1) για τις συμβάσεις έργων: συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου και
αρκεί η αναγραφή «σύμφωνα με το Παράρτημα 7».
2.2) για τις συμβάσεις υπηρεσιών: συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του Μελετητή και
αρκεί η αναγραφή «σύμφωνα με το Παράρτημα 8».
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2.3) για το πεδίο «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων»:
1. για την προαπόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 7.5.2.Γ.(ε),
επιβεβαιώνεται ότι αρκεί η αναφορά της εγγραφής τους στην 7η τάξη του
ΜΕΕΠ, όπως διευκρινίσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ: 10990/21/23-122021 έγγραφο.
2. για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης,
επιβεβαιώνεται ότι συμπληρώνεται στο ΕΕΕΣ του Μελετητή. Τα Μελετητικά
γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στις
καλούμενες τάξεις αρκεί να αναφέρουν την τάξη και κατηγορία μελέτης τους.
2.4) για το πεδίο «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»:
Επιβεβαιώνεται ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ
του Υποψηφίου και οι Υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του
ΜΕΕΠ δεν απαιτείται να συμπληρώσουν τον εξοπλισμό και αρκεί η αναγραφή
εγγραφής τους στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε3
Τα ζητούμενα στοιχεία της παραγράφου 7.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν
θέματι έργου, αποδεικνύονται με τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 9.5 & 2.1.21 της ίδιας
Πρόσκλησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε4
1) Επιβεβαιώνουμε ότι η ανωτέρω πρόβλεψη «… παρ. 7.4.6 υπό (α) και (β) αναφερομένων, …»,
η οποία αναφέρεται στην απαιτούμενη αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία του Μελετητή για το
αντικείμενο της υποδομής, διαβάζεται ως «… παρ. 7.4.6 υπό (αα), 7.4.6 υπό (αβ) και (β)
αναφερομένων,…».
2) Επιβεβαιώνουμε ότι σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, στην κατηγορία
μελέτης όπου θα δηλώνεται ο Μελετητής που διαθέτει την απαιτούμενη μελετητική εμπειρία
δύναται να δηλωθεί επιπρόσθετα και Μελετητής ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις της
Πρόσκλησης πλην της απαιτούμενης ειδικής εμπειρίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε5
Επιβεβαιώνεται ότι η υποβολή αποδεικτικού εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) 7ης τάξης στις απαιτούμενες κατηγορίες έργων σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις,
επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καταλληλότητας του Υποψηφίου για την Άσκηση της
Επαγγελματικής Δραστηριότητας, του άρθρου 7.5.2. παρ. Α,Β,Γ της Πρόσκλησης Υποβολής
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου, όπως διευκρινίσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.
ΕΡΓΟΣΕ: 10990/21/23-12-2021 έγγραφο.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε6
Α) Επιβεβαιώνεται ότι, ως προς το Άρθρο 7.4.6.Α (α), η αναφερόμενη ειδική εμπειρία αφορά
μόνο την κατηγορία μελέτης (8) «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Επιβεβαιώνεται ότι, ως προς το Άρθρο 7.4.6.Α (β), η αναφερόμενη ειδική εμπειρία αφορά
μόνο την κατηγορία μελέτης (10) «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Β) Επιβεβαιώνεται ότι, εάν ο προτεινόμενος από τον Υποψήφιο, Μελετητής, ο οποίος στο
παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών ή έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν
οποιοδήποτε αντικείμενο σε σχέση με το Έργο, δεν αποτελεί «πρότερη συμμετοχή κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» του Μελετητή, σύμφωνα με τους όρους
των άρθρων 7.2.5(δ) και 7.2.13 της Πρόσκλησης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 περ.
ε΄ του ν. 4412/2016.
Γ) Επιβεβαιώνεται ότι, η υποβολή αποδεικτικού εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 7ης τάξης στις απαιτούμενες κατηγορίες έργων σε ισχύ κατά τις
οικείες διατάξεις, επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καταλληλότητας του
Υποψηφίου για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας, του άρθρου 7.5.2. παρ.
Α,Β,Γ της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου, όπως
διευκρινίσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ: 10990/21/23-12-2021 έγγραφο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε7
Επιβεβαιώνεται ότι, εάν ο προτεινόμενος από τον Υποψήφιο, Μελετητής, ο οποίος στο παρελθόν
έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών ή έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν οποιοδήποτε
αντικείμενο σε σχέση με το Έργο, δεν αποτελεί «πρότερη συμμετοχή κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης» του Μελετητή, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 7.2.5(δ)
και 7.2.13 της Πρόσκλησης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ε΄ του ν. 4412/2016.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε8
Όσον αφορά στην εγγυητική συμμετοχής ισχύουν τα ρητώς αναγραφόμενα στην παρ. 6 του
άρθρου 6 με τίτλο «Εγγύηση συμμετοχής» σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο
9.2.4 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εν θέματι διαγωνισμού όπου
μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι:
«6.6.1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής …
6.6.9. Οι εγγυήσεις της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
(α) την ημερομηνία έκδοσης,
(β τον εκδότη,
(γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
(δ) τον αριθμό της εγγύησης,
(ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
(ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
(η) τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και την Ημερομηνία Υποβολής,
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(θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, και
(ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών … » και
«9.2.4. Στον Υποφάκελο Α (Τμήμα Ι) περιλαμβάνεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της
παραγράφου 6.6 της παρούσας Πρόσκλησης».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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