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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ 2 εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ έσο ηηο 
23/2/2018 θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 2 ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 
Άρθρο 20.2 – Παρόμοιες Τπηρεσίες 
Οη παξφκνηεο ππεξεζίεο εθηηκνχκε φηη αθνξνχλ αλάινγεο ζπκβάζεηο γηα Τπηρεσίες 
Σετνικού σμβούλοσ φπσο ην αλαθέξεη θαη ν ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φρη άιιεο 
εξγαζίεο (π.ρ. κειέηεο), πνπ ζχκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, απνηεινχλ έλα 
κφλνλ κέξνο ησλ ππεξεζηψλ απφ απηέο πνπ αλακέλνληαη λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Σερληθφ 
χκβνπιν ηεο ΑΜ θαη νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθά επξχηεξεο (βι. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ, Άξζξν 3.1 θαη 3.2). Παξαθαινχκε 
επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 1 

χκθσλα κε ηελ παξ. 20.2.3 ηεο Γηαθήξπμεο: «Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο 
πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζε εξγαζίεο ΠΜ ζε έξγα Μεηξφ θαζψο θαη ζε Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ 
Μεηξφ.» πλεπψο, πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο ζπκβνχινπ. 

 

Δρώτηση 2 

Άρθρο 23.2.3.1. 
Δάλ θάπνηνο Μεραληθφο έρεη πηπρίν ΜΔΔΠ, κπνξεί λα απνηειεί κέινο ηεο Οκάδαο ηνπ 
πκβνχινπ ? Δάλ λαη, ηφηε ηζρχνπλ θαη γη απηφλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 
23.2.3.1 (….. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα θαηωηέξω απαηηνύκελα έγγξαθα “δάλεηαο 
ηθαλόηεηαο”:)… 

Απάντηση 2 

Σα κέιε ηνπ Οκάδαο ηνπ πκβνχινπ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα 11.2 
ηεο Γηαθήξπμεο, αλεμαξηήησο ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε κεηξψν. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην 
κέινο ηεο Οκάδαο ηνπ πκβνχινπ δελ αλήθεη ζηνλ Γηαγσληδφκελν, απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 23.2.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Δρώτηση 3 

Δάλ θάπνηνο αλήθεη ζηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, ρσξίο φκσο λα εληάζζεηαη 
ζην εηαηξηθφ πηπρίν, ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηνλ Γηαγσληδφκελν ή είλαη ζηελ πεξίπησζε “πφξνη 
ηξίησλ”; 
Απάντηση 3 

Γηα λα ζεσξεζεί θάπνην άηνκν φηη αλήθεη ζηνλ Γηαγσληδφκελν ζα πξέπεη, είηε λα έρεη 
ππαιιειηθή ζρέζε κε απηφλ είηε λα έρεη δεζκεχζεη ην πηπρίν ηνπ ζε απηφλ, άιισο ζεσξείηαη 
«πφξνο ηξίησλ».  
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Δρώτηση 4 

Όζν αθνξά ηελ απφδεημε εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηα ζε επίπεδν ππεξεζηψλ (άξζξν 20.2.1, 
ζει. 33 ηεο Γηαθήξπμεο) ζα γίλνπλ δεθηά πηζηνπνηεηηθά νινθιεξσκέλσλ ζηαδίσλ 
παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζην πιαίζην ελεξγψλ ζπκβάζεσλ;  

Απάντηση 4 

Δίλαη απνδεθηφ. 

 

Δρώτηση 5 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ηεο νπνίαο ην έλα κφλν κέινο ζα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε 
εκπεηξία φζν αθνξά ζηηο παξφκνηεο ππεξεζίεο, ζα γίλεηαη δεθηφ ην απαηηνχκελν κήθνο ησλ 
10ρικ εθφζνλ απηφ πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ κέινπο απηνχ ζε 
δηαθνξεηηθά έξγα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα ηνπιάρηζην έξγν είρε κήθνο ίζν ή κεγαιχηεξν 
ησλ 5ρικ.;  

Απάντηση 5 

Δίλαη απνδεθηφ. 

 

Δρώτηση 6 

ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Έλσζεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θξάηνπο - κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην κέινο απηφ δε δηαζέηεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ζα γίλεηαη δεθηφ ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) ππνγεγξακκέλν απφ ην Νφκηκν 
Δθπξφζσπν, λφκηκα επηθπξσκέλν θαη κε ηε ζθξαγίδα “Apostille”;  

Απάντηση 6 

Όρη, ην ΔΔΔ πξέπεη λα θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

Δρώτηση 7 

Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ ην απαηηνχκελν ηερληθφ πξνζσπηθφ θαιχπηεηαη απφ ζηειέρε 
πνπ δελ αλήθνπλ ζην Γηαγσληδφκελν, είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θαη δε δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, δχλαληαη λα ππνβάινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 
(Δ.Δ.Δ..) κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο;  

Απάντηση 7 

Όρη. Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 6 αλσηέξσ. 

 

Δρώτηση 8 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηελ ζέζε 
Κ1.3 ηεο Οκάδαο Κ1 απαηηείηαη “εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε ζε κειέηεο ζπζηεκάηωλ 
παξνρήο-δηαλνκήο ηζρύνο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, θωηηζκνύ θαη γεηώζεωλ εθ ηωλ νπνίωλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο κε ηηο πξναλαθεξόκελεο, κειέηεο έξγωλ Μεηξό”. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζνλ ε εκπεηξία ζε έξγα Μεηξφ αθνξά ζε φιεο ηηο 
αλσηέξσ αλαθεξφκελεο κειέηεο ή αξθεί ε εκπεηξία ζε κία εμ απηψλ; 
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Απάντηση 8 

Η αλαθεξφκελε εκπεηξία αθνξά ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζέζεο Κ1.3 αζξνηζηηθά εληφο ηεο 5εηίαο. Γειαδή, εληφο ηεο 5εηίαο, ζα πξέπεη ην 
ζηέιερνο Κ1.3 λα έρεη αζρνιεζεί κε φια ηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπλερφκελε ελαζρφιεζε κε θάζε έλα απφ απηά. 

 

Δρώτηση 9 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηελ ζέζε 
Κ1.6 ηεο Οκάδαο Κ1 απαηηείηαη “εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε ζε κειέηεο ζπζηεκάηωλ 
ηειεδηαρείξηζεο, ζπζηεκάηωλ ελζύξκαηεο θαη αζύξκαηεο ζπιινγήο δεδνκέλωλ, ζπζηεκάηωλ 
SCADA θαη ΗΜΙ ζπζηεκάηωλ θαη απηνκαηηζκώλ ειεθηξνινγηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεωλ εθ ηωλ νπνίωλ ηνπιάρηζηνλ 5έηε ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο πξναλαθεξόκελεο 
κειέηεο ζπζηεκάηωλ έξγωλ Μεηξό”. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζνλ ε εκπεηξία ζε 
έξγα Μεηξφ αθνξά ζε φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο κειέηεο ή αξθεί ε εκπεηξία ζε κία εμ 
απηψλ; 

Απάντηση 9 

Η αλαθεξφκελε εκπεηξία αθνξά ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζέζεο Κ1.6 αζξνηζηηθά εληφο ηεο 5εηίαο. Γειαδή, εληφο ηεο 5εηίαο, ζα πξέπεη ην 
ζηέιερνο Κ1.6 λα έρεη αζρνιεζεί κε φια ηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπλερφκελε ελαζρφιεζε κε θάζε έλα απφ απηά. 

 

Δρώτηση 10 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηελ ζέζε 
Κ1.8 ηεο Οκάδαο Κ1 απαηηείηαη “εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε ζε ζέκαηα ηζρύνο έιμεο 
ζπξκώλ κε ζύζηεκα 3εο ξάγαο 750 V DC ή/θαη ελαέξηνπ ξνεθόξνπ αγωγνύ, αμηνιόγεζε θαη 
εθηέιεζε ηωλ ζρεηηθώλ πξνζνκνηώζεωλ, δηαδηθαζηώλ δνθηκώλ θαη ζέζεωο ζε ιεηηνπξγία Η/Μ 
εμνπιηζκνύ θαη Υπνγείωλ Σηδεξνδξνκηθώλ Σπζηεκάηωλ εθ ηωλ νπνίωλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε 
αληίζηνηρεο, κε ηηο πξναλαθεξόκελεο, κειέηεο έξγωλ Μεηξό” .Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί 
θαηά πφζνλ ε εκπεηξία ζε έξγα Μεηξφ αθνξά ζε φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο κειέηεο, ή 
αξθεί ε εκπεηξία ζε κία εμ απηψλ;. 

Απάντηση 10 

Η αλαθεξφκελε εκπεηξία αθνξά ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζέζεο Κ1.8 αζξνηζηηθά εληφο ηεο 5εηίαο. Γειαδή, εληφο ηεο 5εηίαο, ζα πξέπεη ην 
ζηέιερνο Κ1.8 λα έρεη αζρνιεζεί κε φια ηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπλερφκελε ελαζρφιεζε κε θάζε έλα απφ απηά. 

 

Δρώτηση 11 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηελ ζέζε 
Κ2.3 ηεο Οκάδαο Κ2 απαηηείηαη “Πνιηηηθόο Μεραληθόο Γεωηερληθόο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
12 έηε ζε γεωηερληθέο κειέηεο, εθ ηωλ νπνίωλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε γεωηερληθέο κειέηεο 
ππόγεηωλ έξγωλ Μεηξό”. Σν εξψηεκα είλαη εάλ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηελ ζέζε απηήλ κε 
άιιε εηδηθφηεηα, π.ρ. κε Μεηαιιεηνιφγν Μεηαιινπξγφ Μεραληθφ ν νπνίνο δηαζέηεη κειεηεηηθφ 
πηπρίν Γ’ ηάμεσο ζηελ θαηεγνξία 21 (γεσηερληθέο κειέηεο) θαη πιεξνί ηα ινηπά πξνζφληα. 
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Απάντηση 11 

Η ελ ιφγσ ζέζε κπνξεί λα θαιπθζεί είηε απφ Πνιηηηθφ Μεραληθφ Γεσηερληθφ, είηε απφ 
Μεραληθφ πνπ δηαζέηεη κειεηεηηθφ πηπρίν Γ’ ηάμεσο ζηελ θαηεγνξία 21 (γεσηερληθέο κειέηεο) 
θαη πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

 

Δρώτηση 12 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηελ ζέζε 
Κ2.11 ηεο Οκάδαο Κ2 απαηηείηαη “Γεωιόγνο (ΠΕ) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζε κειέηεο 
ζηε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε γεωινγηθώλ θιπ δεδνκέλωλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ 
απαηηνύκελωλ παξακέηξωλ γηα ηελ εθπόλεζε ηωλ ζηαηηθώλ θαη γεωηερληθώλ κειεηώλ ηωλ 
έξγωλ, εθ ηωλ νπνίωλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο, κειέηεο έξγωλ Μεηξό”. Σν εξψηεκα 
είλαη εάλ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηελ ζέζε απηήλ κε άιιε εηδηθφηεηα, π.ρ. κε 
Μεηαιιεηνιφγν Μεηαιινπξγφ Μεραληθφ ν νπνίνο δηαζέηεη κειεηεηηθφ πηπρίν Γ’ ηάμεσο ζηελ 
θαηεγνξία 20 (γεσινγηθέο κειέηεο) θαη πιεξνί ηα ινηπά πξνζφληα. 

Απάντηση 12 

Η ελ ιφγσ ζέζε κπνξεί λα θαιπθζεί είηε απφ Γεσιφγν (ΠΔ), είηε απφ Μεραληθφ πνπ δηαζέηεη 
κειεηεηηθφ πηπρίν Γ’ ηάμεσο ζηελ θαηεγνξία 20 (γεσινγηθέο κειέηεο) θαη πιεξνί ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα. 

 

Δρώτηση 13 

Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο ζχκπξαμεο, ν νπνίνο ππνγξάθεη, 
κεηαμχ άιισλ, θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.3.1.γ, 
είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ επίζεκν εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα είλαη 
έλαο εθ ησλ δχν πληνληζηψλ (έξγσλ ΠΜ θαη έξγσλ ΗΜ) ηεο νκάδαο Κ1. 

Απάντηση 13 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 7δ) ηνπ ηεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1. 

 

Δρώτηση 14 

Η Τπεχζπλε Γήισζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 21.3.2., ζε πεξίπησζε 
ζχκπξαμεο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο ζχκπξαμεο ή απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ θάζε κέινπο ηεο ζχκπξαμεο; Όηαλ ζηελ ίδηα παξάγξαθν αλαθέξεηε φηη 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο ελλνείηε ηνλ επίζεκν εθπξφζσπν ηνπ 
Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα είλαη έλαο εθ ησλ δχν πληνληζηψλ (έξγσλ ΠΜ θαη έξγσλ ΗΜ) ηεο 
νκάδαο Κ1? 

Απάντηση 14 

χκθσλα κε ηελ παξ. 21.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο: «…ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν: …γ) ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ε 
θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, είηε απφ ηνλ νξηζζέληα 
θνηλφ εθπξφζσπν.» Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. 

Η παξ. 21.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ζχκπξαμεο θαη 



 

 
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΑ» 
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 2 
 

 

RFP-318/17 

       Α.. 67696               

 

 ελ. 7 από 12 

κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο εθπξφζσπν ηεο ζχκπξαμεο. Ο 
εθπξφζσπνο απηφο κπνξεί λα κελ είλαη έλαο εθ ησλ δχν ζπληνληζηψλ ηεο Οκάδαο Κ1.    

 

Δρώτηση 15 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 21.1.1.3, «εθόζνλ ν Δηαγωληδόκελνο επηθαιείηαη πόξνπο 
ηξίηωλ, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ην ΕΕΕΣ γηα ηνπο ηξίηνπο». 
Δξψηεκα: Απηνί νη ηξίηνη νθείινπλ λα ππνγξάςνπλ νη ίδηνη ςεθηαθά ην αληίζηνηρν ΔΔΔ ή 
αξθεί ε δηθή ηνπο θπζηθή ππνγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ θνηλνχ 
εθπξνζψπνπ ηεο ζχκπξαμεο; Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζε 
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1. ηεο δηαθήξπμεο; Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε.  
Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα, ήηνη αξθεί ε θπζηθή ηνπο ππνγξαθή 
θαη ε ςεθηαθή ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ? Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε. 

Απάντηση 15 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Απαληήζεηο 8  θαη 14 ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1.  

Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1 ηεο Γηαθήξπμεο «Γελ πξνζθνκίδνληαη 
ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 
εγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο 
56902/215/02.06.2017, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη αληίγξαθα 
ησλ πξσηνηχπσλ.» πλεπψο, ηα ΔΔΔ δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή. 

  

Δρώτηση 16 

Σα ππνβαιιφκελα απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο πξνο έιεγρν ζα είλαη κφλν ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζα ππάξρεη θαη ην αγγιηθφ θείκελν;. 

Απάντηση 16 

Σα ππνβαιιφκελα απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ 
θάπνηα εμεηδηθεπκέλα ειεθηξνκεραλνινγηθά αληηθείκελα, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ 
αγγιηθή.  

 

Δρώτηση 17 

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη απαηηείηαη πηπρίν Δ’ ηάμεσο ζηελ θαηεγνξία 20-
Γεσινγηθψλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ, δεδνκέλνπ φηη αθ’ελφο κελ απαηηνχληαη κφλν δχν (2) 
Γεσιφγνη γηα ηελ νκάδα κειέηεο θαη αθ’εηέξνπ ην ελ ιφγσ απαηηνχκελν πηπρίν θαηέρνπλ 
ειάρηζηνη. 

Απάντηση 17 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 1 ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1. 

 

Δρώτηση 18 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ φζνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζηνλ ζρεηηθφ 
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δηαγσληζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηεο Γξακκήο 4 ή ζε άιιν δηαγσληζκφ ή έξγν ηεο ΑΜ πνπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε; 

Απάντηση 18 

χκθσλα κε ην άξζξν 7.1.5β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ:  

«β. Η έλλνηα ηνπ αζπκβίβαζηνπ ηζρχεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηνπ πκβνχινπ θαη κφλν φηαλ απηφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρεη αλαιάβεη 
ή πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ην ίδην εξγαζίεο, ή λα ζπκκεηάζρεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ θπζηθνχ ή 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε εξγαζίεο  πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα, κε κειέηεο ή κε 
θαηαζθεπέο έξγσλ ηνπ Μεηξφ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθά ηνηρεία 
Πξνζσπηθνχ θαη Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ» ηεο χκβαζεο.». 

πλεπψο, ππάξρεη αζπκβίβαζην ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ ζε δχν δηαγσληζκνχο 
κε ζρεηηθά αληηθείκελα, φπνπ ην ίδην πξφζσπν ζηε κία πεξίπησζε είλαη ειέγρνλ θαη ζηελ 
άιιε πεξίπησζε ειεγρφκελν.  

 

Δρώτηση 19 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ φζεο εηαηξείεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηεο 
Γξακκήο 4 ή ζε άιιν δηαγσληζκφ ή έξγν ηεο ΑΜ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε; 

Απάντηση 19 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 18 αλσηέξσ. 

 

Δρώτηση 20 

Παξαθαιψ φπσο δηεπθξηλίζεηε πνηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα απνθιείνληαη απφ ηελ εκπεηξία 
ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (π.ρ. ακαμνζηάζηα ζπξκψλ, ππφγεηα 
ζηδεξνδξνκηθά έξγα θάζε είδνπο, ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θ.α.) 
Απάντηση 20 
χκθσλα κε ην άξζξν 22.2 ηεο Γηαθήξπμεο «Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο», ε εκπεηξία ησλ 
ζηειερψλ (εθηφο Κ1.9) ε νπνία αμηνινγείηαη αθνξά ζε έξγα κεηξφ.   
 
 
Δρώτηση 21 
ην άξζξν 21.1.1.3 ζηε ζειίδα 37 ηεο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη φηη «…απαηηείηαη ππνβνιή 
ΔΔΔ γηα ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε δελ 
αλήθνπλ ζην δηαγσληδφκελν (§ 21.2.3 ηεο δηαθήξπμεο)…». Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ ππνβνιή 
ηνπ ΔΔΔ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή, παξαθαινχκε απνζχξεηε ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ΔΔΔ θπζηθψλ πξνζψπσλ δηφηη ηα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα δελ είλαη 
δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζνχλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ ΑΦΜ.  

Απάντηση 21 

Γελ γίλεηαη απνδεθηφ. 
Η απφθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο δελ πξνυπνζέηεη ππνρξεσηηθά ηελ χπαξμε Διιεληθνχ 
ΑΦΜ. Σέηνηα ππνρξέσζε ππάξρεη κφλν ζε έλαλ απφ ηνπο 5 εγθεθξηκέλνπο παξφρνπο 
ςεθηαθψλ ππνγξάθσλ ζηελ ρψξα, ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ 
- www.aped.gov.gr). πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο απφ ηελ 
ΑΠΔΓ πεξηιακβάλεη 6 βήκαηα θαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο 
Πηζηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζχλδεζκν: 

http://www.aped.gov.gr/
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 http://aped.gov.gr/more/obtainsignature.html. 
Γηα ηνπο κε έρνληεο Διιεληθφ ΑΦΜ, ππάξρεη θαη απφ ηελ ΑΠΔΓ ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία. 
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν εγρεηξίδην (δηαθνξνπνηνχληαη 
ηα βήκαηα 2 θαη 3). Η δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηελ θπζηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε 
θάπνην ΚΔΠ. 
ρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ άιισλ Αξρψλ Πηζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα (πνπ δελ απαηηνχλ 
ηελ χπαξμε Διιεληθνχ ΑΦΜ), κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε απφ απηέο θαη ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ε νπνία 
έρεη πξνζδηνξίζεη ηε ιίζηα κε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο  
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/E
signProviders.html 

ηελ ιίζηα απηή ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε παξφρνπ έηζη ψζηε λα 
ελεκεξσζείηε γηα ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

 

Δρώτηση 22 

 Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ζηελ νκάδα ηνπ πκβνχινπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα 
πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, εθφζνλ πιεξνχλ ηελ εκπεηξία-εμεηδίθεπζε ηνπ Πίλαθα 7.  

Απάντηση 22 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 15 ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1. 

 

Δρώτηση 23 

χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε δελ πθίζηαηαη απαίηεζε σο πξνο ηελ πεξαίσζε έξγνπ, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηαγσληδφκελν, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ απαηηνχκελε εηδηθή 
εκπεηξία απφ εθηέιεζε παξνκνίσλ έξγσλ. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε.  

Απάντηση 23 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 4 αλσηέξσ. 

 

Δρώτηση 24 

χκθσλα κε ην άξζξν 21.1.1.3. ηεο Γηαθήξπμεο: 
«Εθ’ όζνλ ν Δηαγωληδόκελνο επηθαιείηαη πόξνπο ηξίηωλ, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ην ΕΕΕΣ γηα 
ηνπο ηξίηνπο, ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20.4. επηζεκαίλεηαη όηη απαηηείηαη 
επηπιένλ ε ππνβνιή ηνπ ΕΕΕΣ γηα ηα πξνηεηλόκελα ζηειέρε ζηηο απαηηνύκελεο ζέζεηο ηεο 
Δηαθήξπμεο, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ηα πξνηεηλόκελα ζηειέρε δελ αλήθνπλ ζηνλ Δηαγωληδόκελν 
(παξ. 21.2.3 ηεο παξνύζαο).» 
Δάλ πξνηείλνληαη άηνκα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Γηαγσληδφκελν γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ 
«Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ» ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα  
ζε ρψξεο ηνπ Δμσηεξηθνχ, παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ ην ΔΔΔ γηα ην 
πξνηεηλφκελν ζηέιερνο απαηηείηαη λα θέξεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ. 

Απάντηση 24 

Ναη, απαηηείηαη. 

 

Δρώτηση 25 

 Άξζξν 20.1 Καηαιιειφηεηα γηα ηελ Άζθεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο  

http://aped.gov.gr/more/obtainsignature.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
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ην άξζξν 20.1 δεηείηαη κεηαμχ άιισλ φπσο νη δηαγσληδφκελνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
ζηελ Διιάδα λα δηαζέηνπλ πηπρίν Δ’ Σάμεο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (20) Γεσινγηθέο, 
πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο. Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζηφηνπν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (www.ypex-mele.gr) ππάξρνπλ κφλν ηξείο (3) εηαηξίεο 
πνπ δηαζέηνπλ πηπρίν Δ’ Σάμεο ελψ κία απφ απηέο είλαη ην "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ & 
ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ -ΙΓΜΔ-", δειαδή νξγαληζκφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γίλεηαη 
αληηιεπηφ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηνξίδεη ππέξκεηξα ηνλ 
αληαγσληζκφ θαη ιεηηνπξγεί αξλεηηθά πξνο ην Γεκφζην πκθέξνλ.  
Πεξεηαίξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ αθφκε ηξείο (3) εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ πηπρίν Γ’ 
Σάμεο ζηελ θαηεγνξία 20, παξαθαινχκε φπσο ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 20.1 ψζηε δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ λα είλαη έρνπλ φζνη κεηαμχ άιισλ δηαζέηνπλ πηπρίν Γ’ ηάμεο 
θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία κειέηεο (20) Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο 
θαη έξεπλεο. 

Απάντηση 25 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 1 ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1. 

 

Δρώτηση 26 

 Άξζξν 21.1.1.3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 21.1.1.1 2) (δ)  
Απφ ην Άξζξν 21.1.3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 21.1.1.1 2) (δ) πξνθχπηεη φηη φια ηα 
πξνηεηλφκελα ζηειέρε πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ Γηαγσληδφκελν ζα πξέπεη α) Να δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή θαη β) λα ζπκπιεξψζνπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έληππν χκβαζεο 
(ΔΔΔ). Η απαίηεζε απηή εθηηκάηε φηη απαηηεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ππέξκεηξε 
πξνζπάζεηα θαη ζπαηάιε αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ, ρσξίο λα έρεη θάπνηα αμία γηα ηελ 
Τπεξεζία/Διιεληθφ Γεκφζην, αθνχ ηα ζηειέρε απηά έηζη θαη αιιηψο δεζκεχνληαη κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Άξζξνπ 23.2.3.1.  
Παξαθαινχκε φπσο θαηαξγεζεί ε απαίηεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΔΔΔ απφ ηα 
πξνηεηλφκελα ζηειέρε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ Γηαγσληδφκελν ή 
ηνπιάρηζηνλ λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα απηά δελ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή αιιά αξθεί ε 
ρεηξφγξαθε ππνγξαθή ηνπο. 

Απάντηση 26 

χκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/16, νη ηξίηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ΔΔΔ, ζχκθσλα 
κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Καηά 
ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 17 ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1.  

 

Δρώτηση 27 

Άξζξν 20.2.2  
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε φηη χκβαζε Παξφκνησλ Τπεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ ζε 
έξγα Μεηξφ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνκέηξσλ, είλαη απνδεθηή σο ηεθκεξίσζε ηεο Δηδηθήο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο αθφκε θαη αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο, 
εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ ην ζηάδην ησλ κειεηψλ θαη ηεο δεκνπξάηεζεο, ην 
έξγν είλαη ζηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη θπζηθά δηαηίζεηαη ε αλάινγε βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. 

Απάντηση 27 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 4 αλσηέξσ. 
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Δρώτηση 28 

ην Άξζξν 19.2.5 δεηείηαη Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ. 
Σαπηφρξνλα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. έρεη θνηλνπνηεζεί ην κε αξηζκ. πξση. ΔΞ 
12161-2018/10001/12-01-2018 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 
κε ζέκα «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ άξζξνπ 73 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016» ζην νπνίν αλαθέξεη 
φηη ε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη πξνο ην παξφλ δπλαηή. Παξαθαιψ 
δηεπθξηλίζηε α) θαηά πφζνλ β) κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε ηνπ 
άξζξνπ 19.2.5. 
ε ζπλέρεηα ηεο σο άλσ δηεπθξίλεζεο δηεπθξηλίζηε εάλ ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 19.2.5 αθνξά 
θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ηα φπνηα είλαη κέιε ζηελ νκάδα ζπκβνχινπ θαη ζπκκεηέρνπλ σο 
πφξνη ηξίησλ. 

Απάντηση 28 

Δθφζνλ ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη εθηθηή, ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε. 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πφξσλ ηξίησλ, νη νπνίνη 
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ΔΔΔ, ηζρχεη ε ίδηα απαίηεζε. 

 

Δρώτηση 29 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 
παξαιάβεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 23.1 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αξθεί ην πξσηφθνιιν ηεο 
αίηεζεο πνπ έρεη θάλεη ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ ? 

Απάντηση 29 

χκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/16: «Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζζεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο…» 

 

Δρώτηση 30 

Άξζξν 19.5 παξάγξαθνο 4: ….. “ Η ΑΜ κπνξεί λα δεηεί από ηνπο Δηαγωληδόκελνπο ζε 
νπνπδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα ππνβάιεη όια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγωγή ηεο δηαδηθαζίαο”…. 
Σα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 23.1 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο ? 

Απάντηση 30 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο 
δεζκεχνληαη κέζσ ηνπ ΔΔΔ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο απνδείμνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπο 
δεηεζεί.   
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Δρώτηση 31 

Παξαθαιψ φπσο πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή ελαιιαθηηθνχο 
ηξφπνπο πηζηνπνίεζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα εηαηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ 
δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ.  

Απάντηση 31 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο, ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή απφ εγθεθξηκέλν ειιεληθφ πάξνρν ή απφ πάξνρν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
εγθεθξηκέλε ιίζηα ηεο Δ.Δ. 

ηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο απφ πάξνρν εθηφο Δ.Δ. κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ 
Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (EETT), ε νπνία απνηειεί ηελ 
αξκφδηα Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή θαη ε νπνία κπνξεί λα ζαο θαηεπζχλεη ζρεηηθά. 

 

 
 
Β.  ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
Β1. ΣΔΤΥΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Β1.1 Άρθρο 7, παρ. 7.1.5 
…………………. 

α.  Η έλλνηα ηνπ αζπκβίβαζηνπ ηζρχεη θαη θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο 
ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ (θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ / ζηειερψλ ηεο νκάδαο πνπ πξνηείλνληαη σο 
πξνζσπηθφ ηνπ πκβνχινπ) ζπκκεηέρεη ήδε ζε κειεηεηηθφ ή εξγνιεπηηθφ ζρήκα 
πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
εξγαζίεο γηα ηελ ΑΜ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. ηελ 
πεξίπησζε απηή, εθφζνλ επηιεγεί, ν δηαγσληδφκελνο, γηα λα αλαθεξπρζεί 
Αλάδνρνο απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα παξαηηεζεί απφ ηελ 
ζπλέρηζε ησλ άιισλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έξγα ή κειέηεο ηεο ΑΜ, 
δηαθνξεηηθά ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ν επφκελνο 
ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
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