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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ 1 εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ έσο ηηο 
13/2/2018 θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1 ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώηηζη 1 
 
ην άξζξν 20.1 ηεο πξνθήξπμεο πεξί θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, δεηνχληαη γξαθεία/εηαηξείεο κειεηψλ Δ’ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 20. 
Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ νη απαηηήζεηο ζε ππεξεζίεο ζπκβνχινπ επί γεσινγηθψλ 
ζεκάησλ είλαη πςειέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 
θαιείηε ηελ πςειφηεξε ηάμε πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία 20. 
Δλ ηνχηνηο ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν δχν εηαηξείεο κειεηψλ Δ’ ηάμεο 
ζηελ θαηεγνξία 20, κε ζπλέπεηα λα κελ εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ. 
Αθφκα θαη Γ’ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 20 ππάξρνπλ κφλν ηξεηο εηαηξείεο κειεηψλ. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππφςε απαίηεζεο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο θαη ζηειέρσζεο σο αθνινχζσο : 
«Πηςσίο Ε’ ηάξηρ ή πηςσίο Δ’ ηάξηρ με επιπλέον ηέζζεπα (4) ζηελέση 4εηούρ εμπειπίαρ, 
ή δύο (2) πηςσία Γ’ ηάξηρ με επιπλέον ένα ζηέλεσορ 8εηούρ εμπειπίαρ και 4 ζηελέση 
4εηούρ εμπειπίαρ, ζηην καηηγοπία 20 Γεωλογικέρ, Υδπογεωλογικέρ και Γεωθςζικέρ 
μελέηερ και έπεςνερ». 

Απάνηηζη 1 

Βιέπεηε Γηεπθξηλίζεηο Β1.1 θαη Β1.2 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ παξφληνο.   

 

Δρώηηζη 2 

Άρθρο 4.2. 

Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.5 ηεο παξνχζαο. 

 Σν άξζξν 14.5 δελ ππάξρεη ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο 

Απάνηηζη 2 

Σν άξζξν ζην νπνίν παξαπέκπεη ην ζπγθεθξηκέλν εδάθην είλαη ην 4.5 θαη φρη ην 14.5, φπσο 
εθ παξαδξνκήο έρεη γξαθηεί. 

 

Δρώηηζη 3 

Άρθρο 3.1.α. 
Έλαο (Τπν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 
πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ? 
Απάνηηζη 3 
Σν άξζξν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εδάθην είλαη ην 21.1 θαη φρη ην 21.2, φπσο 
εθ παξαδξνκήο έρεη γξαθηεί. 
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Δρώηηζη 4 

Άρθρο 3.1.β. 
Έλαο (Τπν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ 
είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ? 

Απάνηηζη 4 

Σν άξζξν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εδάθην είλαη ην 21.2 ηνπ άξζξνπ 21. 

 

Δρώηηζη 5 

Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, θπζηθά πξφζσπα απαηηείηαη λα έρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή? 
Δάλ λαη, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ζηε πεξίπησζε πνπ αθνξά 
αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα 
είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο αιινδαπήο 
επηρείξεζεο ή ην θπζηθνχ πξνζψπνπ είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostille” θαη 
θαηφπηλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα γίλεη κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ δηθεγφξν 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ΚΠΓ θαη 53 ηνπ θψδηθα πεξί δηθεγφξσλ? 

Απάνηηζη 5 

Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα απαηηείηαη λα έρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σν 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα θαη απφ ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα (φπσο δίδεηαη ζηνπο 
ππνςήθηνπο) θαη πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Γηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία αλαθέξεζηε αθνξά ηα 
δεκφζηα έγγξαθα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Δρώηηζη 6 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 
ςεθηαθά απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην αξθεί γηα λα βεβαηψζεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, 19 θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 20 ή ζα πξέπεη λα επηζπλαθηνχλ ζ’ απηφ ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά φπσο Άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο, Πηπρία, Τπφδεηγκα Β, Πηζηνπνηεηηθά Παξνρήο Τπεξεζηψλ, 
Ννκηκνπνηεηηθά Δηαηξεηψλ, Δθπξνζψπεζε, ηζνινγηζκνί θιπ.? 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε ζε πνην ζεκείν ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη ν 
δηαγσληδφκελνο λα ππνβάιεη ηα απνδεηθηηθά ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ άξζξσλ 20.1, 20.2 
θαη 20.3. 

Απάνηηζη 6 

χκθσλα κε ην άξζξν 21.1.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο: 

«Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ.) ηνπ άξζξνπ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016 ην 
νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 
(Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ Άξζξσλ 19 θαη 20 ηεο παξνχζαο.» 
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πλεπψο, ην ΔΔΔ αληηθαζηζηά ηα απαηηνχκελα ησλ άξζξσλ 19 θαη 20, ηα νπνία ζα 
ππνβιεζνχλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 4.4.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 7 

Άρθρο 3.1. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε 
είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά επί πνηλή απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
α)  Η εμνπζηνδφηεζε θαη ν νξηζκφο εθπξνζψπσλ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο ακνηβήο 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθά 
απφ φια ηα κέιε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζην νπνίν ζα 
δειψλεηαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο, ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 
κέινπο, θαηαλνκή ηεο ακνηβήο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο? 
Δάλ λαη ην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ή ε ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο καδί κε ην ΔΔΔ θαη ηελ Δγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο? 

β)  Πξέπεη ζην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ή ζηελ ππεχζπλε δήισζε λα επηζπλαθζνχλ ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 
ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπο ? 

γ)  Ο εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ν νπνίνο ζα νξηζζεί ζην ζπκθσλεηηθφ 
ή ζε ππεχζπλε δήισζε θαζψο θαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα επηζπλαθηεί ζηνλ 
ειεθηξνληθφ (Τπν)θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ δχν 
πληνληζηψλ ζεκάησλ ΠΜ θαη Η/Μ ή κπνξεί λα είλαη θαη έλα λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ? 

δ)    Μπνξεί ν θνηλφο εθπξφζσπνο θαη ν ζπληνληζηήο λα είλαη 2 δηαθνξεηηθά πξφζσπα ? 

Απάνηηζη 7 

α) χκθσλα κε ην άξζξν 21.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο: «Δπίζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ Τπνθάθειιν 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζπλάπηεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, 
δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν (ζε πεξίπησζε 
θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.» 

β) Όρη, δελ απαηηείηαη. 

γ) Όρη, δελ απαηηείηαη. 

δ) Ναη. 

 

Δρώηηζη 8 

Δθ’ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ θαη ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλν 
ηερληθφ πξνζσπηθφ, πξέπεη νη ηξίηνη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ςεθηαθά ην 
ΔΔΔ? 
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Απάνηηζη 8 

χκθσλα κε ην άξζξν 21.1.1.3: «Δθ’ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επικαλείηαι πόροσς ηρίηων, 
θαιείηαη λα ππνβάιιεη ην ΔΔΔ γηα ηνπο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20.4. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη επηπιένλ ε ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ γηα ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε 
ζηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε 
δελ αλήθνπλ ζηνλ Γηαγσληδφκελν (παξ.21.2.3 ηεο παξνχζαο).» 

πλεπψο, ην ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη γηα ηνπο ηξίηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
άξζξν 21.1.1.1. 

 

Δρώηηζη 9 

Δάλ ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην ΔΔΔ ην 
ζπκπιεξψλεη θαη ην ππνγξάθεη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλήθεη ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ? 

Απάνηηζη 9 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δαλείδεηαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ 
αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί απφ ην 
λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.1.1.1. 

 

Δρώηηζη 10 

Δάλ νη ηξίηνη πνπ θαιχπηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη είλαη θπζηθά πξφζσπα, 
ην ΔΔΔ ην ζπκπιεξψλεη θαη ην ππνγξάθεη ην ίδην ην πξνηεηλφκελν ζηέιερνο? 

Απάνηηζη 10 

Ναη. 

 

Δρώηηζη 11 

Όζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (9, 10, 11) αξθεί ε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη 
ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ απφ ηνπο ηξίηνπο ή ζα πξέπεη λα επηζπλαθηνχλ ζ’ απηφ ηα αλάινγα 
δηθαηνινγεηηθά φπσο Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, Πηπρία, Πηζηνπνηεηηθά Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ, Ννκηκνπνηεηηθά Δηαηξεηψλ, Δθπξνζψπεζε, ηζνινγηζκνί θιπ.? 

Απάνηηζη 11 

Βιέπεηε Απάληεζε 6 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

Δρώηηζη 12 

ην ΔΔΔ, νη ηξίηνη νξίδνληαη σο ζρεηηθέο νληφηεηεο ζην Μέξνο ΙΙ, Γ? 

Απάνηηζη 12 

χκθσλα κε ην ιεθηηθφ ηνπ ΔΔΔ, νη ηξίηνη ησλ νπνίσλ ηνπο πφξνπο επηθαιείηαη ν 
δηαγσληδφκελνο, αλαθέξνληαη σο ζρεηηθέο νληφηεηεο. 
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Δρώηηζη 13 

Η εκπεηξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα, Τπφδεηγκα Γ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ? 

Απάνηηζη 13 

Ναη. 

 

Δρώηηζη 14 

Η ππνγξαθή πνπ ζα θέξεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθή ? 

Απάνηηζη 14 

Ναη. 

 

Δρώηηζη 15 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε θαηά πφζνλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ησλ 
ζπκβνχισλ, ζπλεξγαηψλ (Διιήλσλ ή αιινδαπψλ) πνπ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζπληαμηνδφηεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
δειψλνπλ φηη ζα επαλελεξγνπνηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ 
θιεζνχλ λα ζηειερψζνπλ ηελ νκάδα ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ. 

Απάνηηζη15  

Η επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα απαηηείηαη λα ηζρχεη θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Kαηά ζπλέπεηα, ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ησλ ζπκβνχισλ, 
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζπληαμηνδφηεζεο, δελ γίλεηαη απνδεθηή.  
 
 

Δρώηηζη 16 

χκθσλα κε ην άξζξν 20.1.1 ζηε ζειίδα 32 ηεο δηαθήξπμεο, ζην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή ζε έλσζε, πνπ δηαζέηνπλ θαη’ 
ειάρηζηνλ ηελ γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ζηειέρσζε πηπρίνπ Δ’ ηάμεο ζηελ 
θαηεγνξία κειέηεο (20) Γεσινγηθέο, πδξνινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  
Γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ θαη δεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο Διιεληθέο εηαηξίεο 
πνπ λα δηαζέηνπλ πηπρίν Δ’ θαη Γ’ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, παξαθαινχκε φπσο 
αληηθαηαζηαζεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην κε πηπρίν Γ’ ηάμεο θαη άλσ. 
Απάνηηζη16 
Βιέπεηε Γηεπθξηλίζεηο Β1.1 θαη Β1.2 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ παξφληνο. 
 

Δρώηηζη 17 

χκθσλα κε ην άξζξν 21.1.1.3 ζηε ζειίδα 37 ηεο δηαθήξπμεο, αλαθέξεηαη φηη «εθφζνλ ν 
δηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ θαιείηαη λα ππνβάιιεη ην ΔΔΔ γηα ηνπο ηξίηνπο 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη επηπιένλ ε 
ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ γηα ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ζηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε δελ αλήθνπλ ζηνλ δηαγσληδφκελν 
(παξάγξαθνο 21.2.3 ηεο παξνχζαο)»  
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Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ ην θάζε ζηέιερνο πξέπεη λα δηαζέηεη ςεθηαθή ππνγξαθή θαη 
δεδνκέλνπ ηνπ φηη είλαη πξφζθαηε ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο 
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηνχκεζα φπσο αλαζεσξεζεί 
ην άξζξν σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ΔΔΔ πνπ αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 21.1.1.2 πνπ αθνξά ζηηο Γηαγσληδφκελεο 
ζπκπξάμεηο θαη Κνηλνπξαμίεο παξακέλεη σο έρεη.  
Απάνηηζη 17 
Γελ γίλεηαη απνδεθηφ, θαζφζνλ ν δηαγσληζκφο είλαη ειεθηξνληθφο θαη φια ηα ΔΔΔ απαηηείηαη 
λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Άιισζηε, ηίζεηαη ηθαλφο ρξφλνο ζηε δηάζεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 
 
 
Δρώηηζη 18 
χκθσλα κε ην άξζξν 119 §5 ηνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74/19-05-2017) πξνζηέζεθε ζην άξζξν 
76 ηνπ Ν. 4412/2016 «4. Επηπιένλ ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηάμεηο ηωλ 
κεηξώωλ, επηρεηξήζεηο πνπ εθπιεξώλνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 
4412/2016 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγωλ, 
κειεηώλ ή παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ αλεμαξηήηωο 
ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε ηάμεηο. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά αληίζεηε ζην πξνεγνύκελν εδάθην 
θαηαξγείηαη.». ηελ §20.1.1 ηεο εγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ φκσο γίλεηαη 
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο πηπρίσλ. Ο φξνο απηφο δελ ζπλάδεη κε ην Ν. 4472/2017 κε 
απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο, θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ, θαζφζνλ 
«απαγνξεχεηαη» ε ζπκκεηνρή εηαηξηψλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
δηαθήξπμε ηάμεηο πηπρίσλ, αιιά πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηφζν ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο φζν θαη ησλ ινηπψλ ζεκείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Παξαθαιψ 
φπσο δηεπθξηλίζεηε γηα ην εάλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία εηαηξίεο εγγεγξακκέλεο ζηηο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηεο §20.1.1 κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 
αλεμαξηήησο ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε ηάμεηο.  
Απάνηηζη 18 
Γίλεηαη απνδεθηφ. Βιέπεηε Γηεπθξηλίζεηο Β1.1 θαη Β1.2 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ παξφληνο.   
 
 
Δρώηηζη 19 
ηελ §20.1.1.2 πεξηγξάθεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε 
– κέιε ηεο ΔΔ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά Μεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη λα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ 
θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 20.1.1. Όκσο, ζηα πηπρία απφ 
ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά Μεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζε ινηπά θξάηε – κέιε ηεο 
ΔΔ, δελ πθίζηαηαη ν δηαρσξηζκφο ζε πηπρία θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ. Παξαθαιψ ζε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δηεπθξηλίζηε πψο ζα θαιπθζεί ε αλαθεξφκελε απαίηεζε ηεο 
δηαθήξπμεο.  
Απάνηηζη 19 
Βιέπεηε Γηεπθξηλίζεηο Β1.1 θαη Β1.2 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ παξφληνο. 
  
 
Δρώηηζη 20 
ηελ §20.1.1.1 αλαθέξεηαη φηη ζην δηαγωληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζωπα απηνηειώο ή ζε έλωζε, πνπ δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηελ εμήο γεληθή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ζηειέρωζε….. ην άξζξν 23 αλαθέξεηαη φηη νη κεκνλσκέλνη 
πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηεο 
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παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ησλ άξζξσλ 20.1 θαη 20.3 πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Με ηελ 
αλαθνξά απηή φκσο αίξεηαη ην λφεκα ηεο έλσζεο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 
θαζψο θαη ε γεληθή αληίζηνηρε πξφβιεςε απφ ην Ν. 4412/2016 (άξζξν 77 §1γ ζε πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλ ε ππφ αλάζεζε κειέηε αλήθεη ζε 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά φιεο νη θαηεγνξίεο.). 
Παξαθαιψ φπσο δηεπθξηλίζηε αλ ε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 20.1 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο έλσζεο ή 
κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά.  
Απάνηηζη 20 
Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηζρχνπλ γηα θάζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Η 
θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 20.1 πξέπεη λα 
ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία / θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 
ζηελ / ζηηο νπνία / νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη. 
 
 
Δρώηηζη 21 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016 Η πιήξωζε ηωλ 
απαηηήζεωλ ηωλ παξαγξάθωλ 3 (Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα) θαη 4 
(Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα) ηνπ άξζξνπ 75, αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη από έλα εθ ηωλ 
κειώλ ηεο έλωζεο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 305 δηεπθξηλίζηε εάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηεο §20.3 ηεο δηαθήξπμεο αξθεί 
λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή αζξνηζηηθά.  
Απάνηηζη 21 
Βιέπεηε Γηεπθξηλίζεηο Β1.2 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ παξφληνο. 
 
 
Δρώηηζη 22 
ηελ §20.1.1.3 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ε αληηζηνίρηζε ζε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 3316/2005. Αθελφο πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξνη 
ζπλδπαζκνί ζηειερψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ εκπεηξίαο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θαη 
αθεηέξνπ ηα πεξηγξαθφκελα ζηειέρε δελ αληηζηνηρνχλ ζηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ 
Πξνζσπηθνχ ηεο §11.2 (ελ παξαδείγκαηη ζηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ 
δεηνχληαη κφλν δχν Γεσιφγνη κε εκπεηξία άλσ ησλ 12 εηψλ ην νπνίν δελ αληηζηνηρεί ζε ηάμε 
Δ’ ή ζην ζπλδπαζκφ ζηειερψλ ηεο §20.1.1.1 θαη §20.1.1.3 γηα ηελ θαηεγνξία Γεσινγηθψλ 
κειεηψλ). Παξαθαιψ φπσο δνζνχλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο.  
Απάνηηζη 22 
χκθσλα κε ηελ παξ. 20.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο «….ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ 
κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο 
εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/05.» πλεπψο, γίλνληαη απνδεθηνί 
πεξηζζφηεξνη ζπλδπαζκνί ζηειερψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ εκπεηξίαο. 
Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο αθνξνχλ ηα 
ζηειέρε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη φρη ηα πξφζσπα 
ηνπ Πίλαθα ηεο παξ.11.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο Γηαθήξπμεο 
θαζνξίζηεθαλ ηα ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο αλά θαηεγνξία κειέηεο.    
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Δρώηηζη 23 
χκθσλα κε ηελ §21.2.3 άηνκα πνπ δηαηεξνχλ αηνκηθά κειεηεηηθά πηπρία κε εληαγκέλα ζην 
πηπρίν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ ζεσξνχληαη πφξνη «ηξίησλ» αθφκε θαη αλ δηαηεξνχλ ζρέζε 
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γηαγσληδφκελν. ε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ είηε 
βξίζθεηαη ππφ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε είηε ππφ θαζεζηψο κφληκεο ζπλεξγαζίαο 
ρσξίο λα ππάξρεη ε έλλνηα ηεο «έληαμεο αηνκηθνχ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ». ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ παξαθαιψ φπσο δηεπθξηλίζεηε πνηα άηνκα ζα 
ζεσξνχληαη ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη πνηα φηη δελ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε (πφξνη 
«ηξίησλ»)?  
Απάνηηζη 23 
ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζηειερηαθφ δπλακηθφ ζεσξείηαη απηφ ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ 
ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. 
 
 
Δρώηηζη 24 
Παξαθαιψ φπσο πεξηγξάςεηε ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ ΔΔΔ γηα αιινδαπνχο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πψο πηζηνπνηείηαη γηα απηνχο ε ςεθηαθή ππνγξαθή.  
Απάνηηζη 24 
Η δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπ ΔΔΔ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 21.1.1.1 2) θαη 
αθνξά ηφζν ζηνπο έιιελεο φζν θαη ζηνπο αιινδαπνχο. Η ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ 
αιινδαπψλ πηζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο γηα ηνπο έιιελεο.  
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Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
Β1. ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Β1.1 Άρθρο 20.1 
 
20.1  Καηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηης επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας 
 
20.1.1   ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

απηνηειψο ή ζε έλσζε, πνπ δηαζέηνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηελ εμήο γεληθή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ζηειέρσζε:  

 

 Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (8) ηαηηθέο Μειέηεο (Μειέηεο γηα 
θέξνπζεο θαηαζθεπέο θηηξίσλ θαη κεγάισλ ή εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ) θαη 

 

 Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (9) Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο κειέηεο θαη 

 

 Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (10) Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
θαη θπθινθνξηαθέο κειέηεο  θαη 

 

 Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (21) Γεσηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο 
 

 Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (20) Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη 
γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο 

 
  

 Διδικόηερα: 

 Οι προζθέρονηες απαιηείηαι να είναι εγγεγραμμένοι ζηο ζτεηικό 
επαγγελμαηικό μηηρώο ποσ ηηρείηαι ζηο κράηος εγκαηάζηαζής ηοσς όπως 
περιγράθεηαι ζηο Παράρηημα ΥΙ ηοσ Προζαρηήμαηος Α ηοσ Ν.4412/16 και 
ζσγκεκριμένα: 

20.1.1.1  Γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη, νη πξνζθέξνληεο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηψλ Μειεηψλ ζηελ 
θαηεγνξία/θαηεγνξίεο κειεηώλ ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνύζαο, θαη λα δηαζέηνπλ 
πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 20.1.1, 

 ή 

20.1.1.2   Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ., 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά Μεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο – κέινο εγθαηαζηαζήο ηνπο, φπσο 
νξίδεηαη Παράρηημα ΥΙ ηοσ Προζαρηήμαηος Α ηοσ Ν.4412/16  θαη λα 
δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπ 20.1.1,  

 ή 

20.1.1.3   Οη Πξνζθέξνληεο πνπ είλαη  εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
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Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο  ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ Γ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε  θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε 
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξψα. θαη λα δηαζέηνπλ 
γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν 
Μειεηεηψλ – Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηελετικό δσναμικό κε 
εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο 
εμήο:  

 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, “ηαηηθέο Μειέηεο (Μειέηεο γηα θέξνπζεο 
θαηαζθεπέο θηηξίσλ θαη κεγάισλ ή εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ” ηνπιάρηζηνλ  
2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 
ζηειέρε 4εηνχο  εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, “Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο κειέηεο” ηνπιάρηζηνλ  2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο  εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ 
θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, «Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ θαη 
θπθινθνξηαθέο κειέηεο»   ηνπιάρηζηνλ 2 ζηέιέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ 
θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, «Γεσηερληθέο Έξεπλεο θαη Μειέηεο» 
ηνπιάρηζηνλ  2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο 
εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, «Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη 
γεσθπζηθέο κειέηεο θαη  έξεπλεο» ηνπιάρηζηνλ  2 ζηέιέρε 12εηνχο 
εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο 
ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

  
 ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο 

αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ 
πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 
4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/05. 

 
 
Β1.2 Άρθρο 20.2 
 
20.2    Διδική Σετνική και Δπαγγελμαηική Ικανόηηηα  
 
20.2.1  Γηα θάζε έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη, απαηηείηαη  θαη’ ειάρηζηνλ λα 

δηαζέηεη ζηελεσικό δςναμικό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ ηεο 
παξ. 11.4, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, ωο εμήο: 

 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, «Σηαηηθέο Μειέηεο» (Μειέηεο γηα θέξνπζεο 
θαηαζθεπέο θηηξίωλ θαη κεγάιωλ ή εηδηθώλ ηερληθώλ έξγωλ) ηνπιάρηζηνλ  2 
ζηειέρε 12εηνύο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 
4εηνύο  εκπεηξίαο ζηελ ελ ιόγω θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, «Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο κειέηεο» ηνπιάρηζηνλ  2 ζηειέρε 12εηνύο εκπεηξίαο θαη 1 
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ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνύο  εκπεηξίαο ζηελ ελ ιόγω 
θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, «Μειέηεο Σπγθνηλωληαθώλ Έξγωλ θαη 
θπθινθνξηαθέο κειέηεο»   ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνύο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνύο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιόγω 
θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, «Γεωηερληθέο Έξεπλεο θαη Μειέηεο» 
ηνπιάρηζηνλ  2 ζηειέρε 12εηνύο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο θαη 
4 ζηειέρε 4εηνύο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιόγω θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, «Γεωινγηθέο, πδξνγεωινγηθέο θαη γεωθπζηθέο 
κειέηεο θαη  έξεπλεο» ηνπιάρηζηνλ  2 ζηειέρε 12εηνύο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνύο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιόγω 
θαηεγνξία. 

 
Σηελ πεξίπηωζε δηάζεζεο πεξηζζόηεξωλ κειεηεηώλ κεγαιύηεξεο εκπεηξίαο 
αληίζηνηρα κεηώλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξόηεξεο εκπεηξίεο. Τν ζπλνιηθό 
πξνθύπηνλ ηζνδύλακν δπλακηθό πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξ. 
4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/05. 

 
Σε πεξίπηωζε έλωζεο, ε αλωηέξω απαίηεζε αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη από έλα 
κέινο ηεο έλωζεο γηα ηελ θαηεγνξία / θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 ζηελ / ζηηο 
νπνία / νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλωζεο ζπκκεηέρεη. 

 
 
 Παξφκνηεο Τπεξεζίεο 
20.2.1  
20.2.2 Κάζε Γηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 νθείιεη λα 

δηαζέηεη επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν.   

 
Η εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνρή παξφκνησλ κε ηελ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ 
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2008-2018).    
 

20.2.2 
20.2.3 Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζε 

εξγαζίεο ΠΜ ζε έξγα Μεηξφ θαζψο θαη ζε Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ Μεηξφ. 
πγθεθξηκέλα, ε ειάρηζηε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη (ζε ππεξεζίεο ΠΜ θαη Η/Μ) ζα 
πξέπεη λα αθνξά γξακκή Μεηξφ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 10ρικ, ε νπνία ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα ηνπιάρηζην έξγν Μεηξφ ζην νπνίν παξέρνληαλ νη 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο έρεη κήθνο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 5ρικ.  
 

20.2.3 
20.2.4 ε πεξίπησζε απφθηεζεο εκπεηξίαο κέζσ έλσζεο γηα λα ιεθζεί ππφςε ε 

εκπεηξία απαηηείηαη ην κέινο ηεο Έλσζεο πνπ παξέρεη ηελ εκπεηξία, λα έρεη 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο πνπ επηθαιείηαη απφ 30% 
θαη άλσ ζε έξγα ΠΜ ή Η/Μ αληίζηνηρα. Σν πνζνζηφ απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ην 
Πηζηνπνηεηηθφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ πκβάζεσλ πνπ 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νη Γηαγσληδφκελνη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηνδφηε 
θαηά ην ζηάδην θαηαθχξσζεο (άξζξν 23.2.2.1 23.2.2.1 (β) ηεο παξνχζαο).  
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20.2.4 
20.2.5 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ 

(άξζξν 20.2.2 20.2.3), επηζεκαίλεηαη φηη, εάλ ην κέινο ηεο Έλσζεο πνπ δηαζέηεη 
ηελ εκπεηξία θαιχπηεη ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ δειαδή ην 30% θαη άλσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πξνεγνχκελεο 
ζπκβάζεηο, ηφηε ππνινγίδεηαη γηα ην κέινο απηφ εκπεηξία 100% θαη πξνζκεηξάηαη 
ζηελ εκπεηξία ηνπ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ πνπ αθνξά ζηε 
ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 
20.3 Υρημαηοοικονομική Δπάρκεια  
  

Οη Γηαγσληδφκελνη απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο, ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 2.000.000€. 

 
 Σε πεξίπηωζε έλωζεο, ε αλωηέξω απαίηεζε κπνξεί λα θαιύπηεηαη αζξνηζηηθά 

από ηα κέιε ηεο. 
 
 
 
Β1.3 Άρθρο 23.2.1 
 
23.2.1  Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηης επαγγελμαηικής 

δραζηηριόηηηάς ηοσς ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.1: 

23.2.1.1 Γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλήθεη ζηε πεξίπησζε ηεο 
παξ. 20.1.1.1,  απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη πηπρίν θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο 
θαηεγνξίεο κειεηώλ (άξζξν 11.4 ηεο παξνύζαο) θαη ηάμεηο κειέηεο, φπσο 
νξίδνληαη ζηε παξ. 20.1.1 ηεο παξνχζαο. 

 
23.2.1.2 Γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλήθεη ζηε πεξίπησζε ηεο 

παξ. 20.1.1.2., απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο δειψζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 
εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 
Ν4412/2016ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρε ησλ κειεηψλ ηεο παξ. 20.1.1. 

 
23.2.1.3 Γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλήθεη ζηε πεξίπησζε ηεο 

παξ. 20.1.1.3 πξνζθνκίδεη:  
  

 α) άδεια άζκηζης ηοσ επαγγέλμαηος, δειαδή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 20.1.1.3 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ 
δελ εθδίδεηαη ηέηνην, ένορκη βεβαίωζη, ή ζηα θξάηε κέιε  ή ζηηο ρψξεο 
πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, Τπεύθσνη δήλωζη ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ λα βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν. 

 
 β) σπεύθσνη δήλωζη-βεβαίωζη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

αιινδαπνχ δηαγσληδνκέλνπ (απηνηειψο ή σο κέινπο ζχκπξαμεο ή 
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θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην 
απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ 
απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε (άξζξν 20.1.1.3 ηεο παξνχζαο), 
δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη 
ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο.  

 
23.2.2  Γικαιολογηηικά για ηις απαιηήζεις ηης ειδικής ηετνικής και 

επαγγελμαηικής ικανόηηηας  ηοσ άρθροσ 20.2   

23.2.2.1 Γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο απφ ην άξζξν 20.2 ηεο παξνχζαο, εηδηθήο 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνζθνκίδνληαη ηα αλαθεξφκελα 
θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα.   

  
(α)  Γηα ηελ απόδεημε ηεο δεηνύκελεο από ην άξζξν 20.2.1 ηεο παξνύζαο 

 
(α1) Γηα ηελ πεξίπηωζε, πνπ ν πξνζωξηλόο αλάδνρνο αλήθεη ζηε 

πεξίπηωζε ηεο παξ. 20.1.1.1,  απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη πηπρίν ζηηο 
θαινύκελεο θαηεγνξίεο κειέηεο, ην νπνίν λα απνηειεί ηεθκήξην ηωλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρεη, είηε, ζηε πεξίπηωζε πνπ νη απαηηήζεηο 
δελ θαιύπηνληαη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξ. 
23.2.2.1 (α3). 

(α2) Γηα ηελ πεξίπηωζε, πνπ ν πξνζωξηλόο αλάδνρνο αλήθεη ζηε 
πεξίπηωζε ηεο παξ. 20.1.1.2., απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο 
δειώζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΧΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν4412/2016, βάζεη ηωλ 
νπνίωλ λα ηεθκαίξεηαη όηη θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο, είηε ζηε 
πεξίπηωζε πνπ νη απαηηήζεηο δελ θαιύπηνληαη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε παξ. 23.2.2.1 (α3). 

(α3) Γηα ηελ πεξίπηωζε, πνπ ν πξνζωξηλόο αλάδνρνο αλήθεη ζηε 
πεξίπηωζε ηεο παξ. 20.1.1.3 θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
επίζεκνπο θαηαιόγνπο πξνζθνκίδεη ςπεύθςνη δήλωζη-βεβαίωζη 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ αιινδαπνύ δηαγωληδνκέλνπ 
(απηνηειώο ή ωο κέινπο ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία 
δειώλεηαη όηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζωπηθό, κε ηηο 
εηδηθόηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη από ηελ Δηαθήξπμε (άξζξν 
20.2.1 ηεο παξνύζαο), δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ην νλνκαηεπώλπκν 
απηώλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο. 

 
(β)    Γηα ηελ εθπφλεζε παξφκνησλ ππεξεζηψλ (παξ.20.2.1 παξ.20.2.2): 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Β2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
 
Β2.1 Άρθρο 2 
 
2.2.1  Έρεσνες και Μελέηες 
  
 …………………………………………………………………………………………. 
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• Mειέηε – Καηαζθεπή θξεάησλ ή/ θαη ζεξάγγσλ γηα ηε δνκεηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε φπσο απαηηείηαη ηνπ ΚΑΑ θαηά ηε δηέιεπζε 
ησλ ηνπ EPB – TBM θάησζελ απηνχ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ θξεάησλ – 
ζεξάγγσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
2.2.4 Έργα Πολιηικού Μητανικού (ΠΜ) 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  ήξαγγεο 
 

Οη ζήξαγγεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 
 

α)  Τπφγεηα κεραληθή δηάλνημε κε κεραλήκαηα νινκέησπεο θνπήο 
εμηζνξξνπεηηθήο πίεζεο κεηψπνπ ΔΡΒ-ΣΒΜ Η ρξήζε ΔΡΒ-ΣΒΜ 
εμνπιηζκέλνπ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιηζηεί ν κε επεξεαζκφο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ 
ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ.  
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