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Τν παξόλ Τεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ 4 πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ 
ππνβιήζεθαλ έσο ηηο 29/03/2018. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 4 ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

Σηε ζειίδα 11 από 16 ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 1 αλαθέξεηε όηη «Γηα ηελ Ειιάδα 
απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Ειιεληθά Μεηξώα Μειεηεηώλ ή 
Γξαθείσλ Μειεηώλ ζηελ θαηεγνξία/θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνύζαο, θαη λα 
δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 20.1.1».  

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε εάλ ε παξαπνκπή ζην άξζξν 11.4 γίλεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ 
επίκαρνπ δηαγσληζκνύ.  

Αληηιακβαλόκαζηε όηη από ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «λα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ 
κειεηώλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 20.1.1» δελ απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Ειιεληθά Μεηξώα Γξαθείσλ Μειεηώλ γηα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ 
θαηεγνξηώλ κειεηώλ ηεο παξ. 11.4 ηεο δηαθήξπμεο. Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε εάλ γηα ηνπο 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Ειιεληθά Μεηξώα Γξαθείσλ Μειεηώλ απαηηείηαη 
λα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11.4 ηεο 
δηαθήξπμεο; Σε θάζε πεξίπησζε παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ηη ελλνείηαη κε ηελ θξάζε 
«εγγεγξακκέλνη […] ζηελ θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνύζαο» θαη πσο 
απνδεηθλύεηαη απηό ζηελ θάζε ηεο θαηαθύξσζεο.  

Απάντηση 1 

Η παξαπνκπή ζην άξζξν 11.4 αθνξά ηε δηαθήξπμε, θαζόζνλ ε δηεπθξίληζε αθνξά ην άξζξν 
20.1 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Η δηαγξαθή ηεο θξάζεο «λα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ θαη ηάμεσλ ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ 20.1.1», δε ζεκαίλεη όηη δελ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πηπρία ησλ 
θαηεγνξηώλ κειεηώλ ηεο παξ. 11.4 ηεο δηαθήξπμεο, αθνύ έρεη γίλεη θαη ζπκπιήξσζε ζην 
άξζξν 20.1.1.1, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη νη εγγεγξακκέλνη ζηα Ειιεληθά Μεηξώα 
Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Μειεηώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρία ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 
11.4 ηεο Δηαθήξπμεο. 

 

Δρώτηση 2 

Σηε ζειίδα 12 από 16 ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 1 αλαθέξεηε όηη «γηα θάζε έλα νηθνλνκηθό 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη, απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία 
ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ ηεο παξ. 11.4, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 3316/05, […]».  

Τν άξζξν 11.4 αλαθέξεηαη ζηελ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο 
εθηηκώκελεο αμίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εθεί αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο 
κειεηώλ. Οη εθεί αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 20.2.1, όπσο 
απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Τεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ 1. Καηά ζπλέπεηα, παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε 
εάλ ε παξαπνκπή ζηελ παξ. 11.4 ηίζεηαη εθ πεξηζζνύ ή εάλ ελλνείηαη ι.ρ. όηη ην ζηέιερνο 
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12εηνύο εκπεηξίαο ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 8 (Σηαηηθέο Μειέηεο) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηήλ 
ηελ εκπεηξία ζε ζηαηηθέο κειέηεο αμίαο 3.120.341,40 Επξώ  

Απάντηση 2 

Η αλαθνξά ζηελ παξ. 11.4 ηεο Δηαθήξπμεο γίλεηαη εηδηθά γηα ηελ παξαπνκπή ζηηο 
απαηηνύκελεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 20.2.1 
θαη όρη ζηελ αμία. 

 

Δρώτηση 3 

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ζηα απαηηνύκελα έηε εκπεηξίαο ηνπ ζηειερηθνύ δπλακηθνύ ή/θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κπνξεί λα πξνζκεηξήζεη ε εκπεηξία κεραληθνύ από ηελ 
απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ κέρξη θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΤΕΕ, ζηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη 
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΤΕΕ θαη πάλησο κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ πηπρίνπ ν κεραληθόο 
εξγάζηεθε ζε εηαηξεία πάλσ ζην αληηθείκελό ηνπ.  

Απάντηση 3 

Η εκπεηξία κεραληθνύ πξνζκεηξείηαη  από ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ. 

 

Δρώτηση 4 

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε εάλ έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα δαλεηζηεί πόξνπο από 
ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ζηειερηθνύ δπλακηθνύ ηνπ άξζξνπ 
20.2.1 ηεο δηαθήξπμεο, όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

Απάντηση 4 

Σύκθσλα κε ηελ Απάληεζε 23 ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 1 θαη ηελ Απάληεζε 1 ηνπ 
Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 3, ν όξνο «ζηειερηθό δπλακηθό» είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαζώο 
πξόθεηηαη γηα ζηειέρε ηα νπνία απαηηείηαη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. Ωζηόζν, δίδεηαη 
ε δπλαηόηεηα επίθιεζεο πόξσλ ηξίησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηειερηθό δπλακηθό 
νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο θαηεγνξίαο θαιύπηεηαη εμνινθιήξνπ από ηξίηε εηαηξεία.   

 

 Δρώτηση 5 

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ κηα Ειιεληθή εηαηξεία πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζηα 
Ειιεληθά Μεηξώα Μειεηεηώλ θαη δηαζέηεη κόληκν ππαιιειηθό πξνζσπηθό κεραληθώλ 
(ζηειερηαθό δπλακηθό) ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό εάλ κπνξεί λα δαλείζεη ζε 
δηαγσληδόκελν ην ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 20.4 ηεο δηαθήξπμεο.  

Απάντηση 5 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 4 αλσηέξσ. Επηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε 
επίθιεζε πόξσλ ηξίησλ εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ απαξαίηεηνπ ζηειερηθνύ δπλακηθνύ δελ 
είλαη απνδεθηή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δελ θαιύπηεη ηελ απαηηνύκελε εγγξαθή ζε 
επαγγεικαηηθό κεηξών. 

 

Δρώτηση 6 

 Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε ζε πεξίπησζε δαλεηζκνύ κεραληθνύ ν νπνίνο δηαηεξεί 
κόληκε ππαιιειηθή ζρέζε ζε Ειιεληθή ηδησηηθή εηαηξεία, κε εγγεγξακκέλε ζηα Ειιεληθά 



 

 
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΑ» 
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 4 
 

 

RFP-318/17 

       Α.. 67696               

 

 ελ. 4 από 4 

Μεηξώα Μειεηεηώλ, ζα πξέπεη ε εηαηξεία λα πξνβεί ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Ε.Ε.Ε.Σ. ή ην 
ίδην ην θπζηθό πξόζσπν.  
Παξαθαιώ δηεπθξηλίζεηε νκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ ν κεραληθόο εξγάδεηαη ζε εηαηξεία ηνπ 
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (Ν.Π.Ι.Δ.)  

 

Απάντηση 6 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 9 ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ 1 θαη γηα ηηο δύν 
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξεζζε.  
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