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Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφάλισης
Ποιότητας
- Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Μελετών
- Κ.Φ.
: Απαντήσεις σε υποβληθέντα έγγραφα όσον αφορά στο διαγωνισμό του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
ΤΟΞΟΤΕΣ» (Α.Π. 5302) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 185262
Σχετ.

:

Όσον αφορά τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου υποβλήθηκαν τα κάτωθι τρία έγγραφα:
1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α'
ΦΑΣΗ) ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΟΞΟΤΕΣ» (ΑΠ 5302), ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός
δισεκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(1.688.180.000,00€) το οποίο καταχωρίστηκε, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την 30.12.2021 ώρα
20:46:51.
2. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΤΟΞΟΤΕΣ» (ΑΠ 5302), ενδεικτικού
προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.688.180.000,00€) το οποίο καταχωρίστηκε, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
την 12.01.2022 ώρα 15:51:41.
3. ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ» (ΑΠ 5302), ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός
δισεκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(1.688.180.000,00€) το οποίο κατατέθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΓΟΣΕ την
14.01.2022
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Απάντηση στα έγγραφα 1, 2 & 3
Με το 1ο έγγραφο ζητήθηκε παράταση για την υποβολή των φακέλων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον εν θέματι διαγωνισμό, όπως και από άλλους οικονομικούς
φορείς, προτάσσοντας ως λόγους αιτιολόγησης των αιτημάτων τους, την ιδιαίτερη φύση του
έργου, ήτοι το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου, την συνεργασία των εταιρειών με
εξειδικευμένες Ευρωπαϊκές Εταιρείες σε συνδυασμό με την λεπτομερή εξέταση των συμβατικών
τευχών και την προετοιμασία ενός σημαντικού όγκου τεχνικών εγγράφων και νομιμοποιητικών
δικαιολογητικών, το μεσολαβούν εορταστικό διάστημα Χριστουγέννων και Νέου Έτους και τέλος
τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία που δυσχεραίνει και καθυστερεί την
έκδοση δικαιολογητικών, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικές και απρόβλεπτες επιπτώσεις στην
έγκαιρη και προσήκουσα προετοιμασία ενός άρτιου Φακέλου Προεπιλογής.
Με το 2ο έγγραφο επανελήφθη το αίτημα παράτασης και προβλήθηκε ο ισχυρισμός περί
παράβασης της ρητής υποχρέωσης του άρθρου 4.1.2. της Προκήρυξης του διαγωνισμού, όπου
αναφέρεται ότι «Ο Αναθέτων Φορέας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του
Διαγωνισμού», διότι η ημερομηνία της δημοσίευσης ήταν η 3.12.2021 ενώ η ανάρτηση των
τευχών έγινε την 7η Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, με το έγγραφο αυτό, ζητήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ,
κάνοντας χρήση του άρθρου 15.1 της Προκήρυξης, να προβεί στην αναβολή ή επανάληψη του
Διαγωνισμού.
Τα άρθρα 289 παρ. 3α και 297 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της
Πρόσκλησης, αναφέρονται σε αιτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, για παροχή
διευκρινίσεων και συμπληρωματικών (πρόσθετων) πληροφοριών, σχετικά με τις προδιαγραφές,
απαιτήσεις και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά, και όχι σε αιτήματα παρατάσεως (ή αναβολής) του
διαγωνισμού
Η ανάρτηση του εν θέματι διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης στο ΕΣΗΔΗΣ έγινε την
3.12.2021 και έπεται, υποχρεωτικά, της δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. (3.12.2021),
η οποία απεστάλη για δημοσίευση την 29.11.2021. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν η 14.01.2022. Συνεπώς, μεταξύ των ημερομηνιών αποστολής
στην Ε.Ε.Ε.Ε. και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεσολαβούν
46 ημέρες, ήτοι κατά πολύ περισσότερες της προθεσμίας των 30 ημερών, που ορίζεται στο
άρθρο 267 («Ανταγωνιστικός Διάλογος») του ν.4412/2016, ως ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
των αιτήσεων συμμετοχής (…) από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
Με το 3ο έγγραφο επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω αιτήματα, και επιπλέον τίθεται θέμα
διαφορετικής ημερομηνίας διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού από αυτήν που έχει
αποφασισθεί με την υπ’ αριθ. 134/22/10.1.2022 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ και δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης TED, αναφέροντας ότι τούτο καθιστά την διαδικασία του διαγωνισμού παράτυπη και
παράνομη.
Με την 134/22/10.1.2022 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΡΓΟΣΕ αποφασίσθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για τον εν θέματι διαγωνισμό, από την 14.1.2022 για την 21.1.2022.
Στη συνέχεια, συντάχθηκε και απεστάλη αυθημερόν (10.01.2022), προς δημοσίευση, στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) η Γνωστοποίηση Τροποποίησης
Προκήρυξης.
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Την 11.01.2022 μας γνωστοποιήθηκε ότι έχει προγραμματισθεί η αυτοματοποιημένη δημοσίευση
στον σχετικό κατάλογο δημοπρατήσεων για την Παρασκευή 14.01.2022.
Η δημοσίευση στον σχετικό κατάλογο δημοπρατήσεων της Ε.Ε.Ε.Ε. έγινε την Παρασκευή
14.01.2022 και ώρα 09:00’ Κεντρικής Ευρώπης (άρα ώρα Ελλάδος 10:00’), δηλαδή σε χρόνο
που δεν ήταν δυνατό να ακολουθηθεί η διαδικασία δημοσίευσης σε Εθνικό Επίπεδο, διότι είχε
παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και συνεπώς και η δυνατότητα
ενημέρωσης του ΕΣΗΔΗΣ από τον αναθέτοντα Φορέα.
Σύμφωνα με το άρθρο 296 του ν. 4412/2016 «Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Εξουσιοδοτική
διάταξη (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 166278
Κ.Υ.Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 2813Β/30-6-2021) και την υπ’ αριθ.
76928 Κ.Υ.Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 3075Β/13-7-2021),
προβλέπεται ανάρτηση της δημοσιευμένης στην Ε.Ε.Ε.Ε. Τροποποίησης της Προκήρυξης,
αρχικά στο ΚΗΜΔΗΣ και στη συνέχεια ανάρτηση της απόφασης παράτασης και της Προκήρυξης
με ΑΔΑΜ στο ΕΣΗΔΗΣ και ενημέρωση των συμμετεχόντων.
Τέλος, όπως προβλέπεται, απεστάλη αίτημα παράτασης του Διαγωνισμού μέσω του HelpDesk
του ΕΣΗΔΗΣ, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος και ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ενημέρωσης για την παράταση των ημερομηνιών του διαγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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