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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ 5 πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ 
ππνβιήζεθαλ έσο ηηο 09/04/2018. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 5 ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνύ γηα ηελ Θέζε Κ2.7 «Μεραληθόο 
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Αζζελώλ Ρεπκάησλ» πξνβιέπεηαη Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο.  

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ γηα ηε ζέζε απηή κπνξεί λα πξνηαζεί Μεραλνιόγνο 
Μεραληθόο κε κειεηεηηθό πηπρίν Γ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 9 (Ηιεθηξνληθέο Ηιεθηξνινγηθέο θαη 
Μεραλνινγηθέο Μειέηεο) θαη κε ζρεηηθή άδεηα εθηέιεζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πάζεο 
θαηεγνξίαο θαη εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο διαθέηει ηην απαιηούμενη εμπειπία και ηην εξειδίκευζη 
που πεπιγπάθεηε.  

Απάντηση 1 

Γελ γίλεηαη απνδεθηό λα πξνηαζεί Μεραλνιόγνο Μεραληθόο γηα ηε Θέζε Κ2.7. 

 

Δρώτηση 2 

 ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνύ γηα ηελ Θέζε Κ.2.13 πξνβιέπεηαη 
«Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο κε 12εηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ 
κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζηελ θνζηνιόγεζε κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ» .  

Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζεηε εάλ είλαη απνδεθηόο Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο θάηνρνο 
πηπρίνπ ΜΔΚ ηνπ νπνίν ην πηπρίν ΜΔΚ ζπκκεηέρεη ζε Δηαηξεία ΜΔΔΠ.  

Απάντηση 2 

Γίλεηαη απνδεθηόο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πιεξνί ηα πξνζόληα ηεο ζέζεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 23 θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 23.2.3.1 πεξί δέζκεπζεο ζπλεξγαζηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε έλλνηα ηνπ αζπκβίβαζηνπ όπσο έρεη νξηζζεί 
ζηελ Απάληεζε 18 ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 2, ηόζν γηα ην ίδην ην άηνκν πνπ ζα πξνηαζεί 
όζν θαη γηα ηελ  εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη.  

 

Δρώτηση 3 

ηνλ Πίλαθα Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνύ γηα ηελ Θέζε Κ.2.8 πξνβιέπεηαη «Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο κε 12εηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα ζεκαηνδόηεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ζπξκώλ».  

Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζεηε εάλ είλαη απνδεθηόο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θάηνρνο πηπρίνπ 
ΜΔΚ ηνπ νπνίν ην πηπρίν ΜΔΚ ζπκκεηέρεη ζε Δηαηξεία ΜΔΔΠ.  
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Απάντηση 3 

Γίλεηαη απνδεθηόο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πιεξνί ηα πξνζόληα ηεο ζέζεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 23 θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 23.2.3.1 πεξί δέζκεπζεο ζπλεξγαζηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε έλλνηα ηνπ αζπκβίβαζηνπ όπσο έρεη νξηζζεί 
ζηελ Απάληεζε 18 ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 2, ηόζν γηα ην ίδην ην άηνκν πνπ ζα πξνηαζεί 
όζν θαη γηα ηελ  εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη. 

 

Δρώτηση 4 

Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζεηε εάλ ην ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο εηαηξείαο ην νπνίν έρεη ζρέζε 
εξγαζίαο ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4387/2016, 
απαηηείηαη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα ζεσξεζεί σο «ηξίηνο δαλείδσλ 
εκπεηξία» ή θαιύπηεηαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό.  

Απάντηση 4 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 1 θαη 5 ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 3. 

 

 Δρώτηση 5 

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή ζηηο ΤΓ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23.2.3.1. (Α) θαη (Β) θαη είλαη απαηηεηό λα ππνβιεζνύλ κόλν ζηελ 
θάζε θαηαθύξσζεο  
Απάντηση 5 

Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηεο παξ.23.2.3.1 (Α) θαη (Β) απαηηείηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε θάζε 
θαηαθύξσζεο θαη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηε παξ.5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16 «Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί από πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ όια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.». 

 

Δρώτηση 6 

 Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ απαηηείηαη πέξα ηνπ ΔΔΔ ηνπ δαλείδνληα εκπεηξία 
πόξσλ («ηξίηνο»), λνκηθό πξόζσπν αιιά θαη ησλ Βηνγξαθηθώλ εκεησκάησλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ε 
απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Καηαζηαηηθνύ Οξγάλνπ ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξ. 
23.2.3.1. (Α) πνπ λα θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή θαη απηό ζα ππνβιεζεί ζηελ θάζε 
θαηαθύξσζεο.  
Απάντηση 6 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζηνπο Τπνθαθέινπο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη 
«Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 21.1 θαη 21.2 ηνπ ηεύρνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. Η απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Καηαζηαηηθνύ Οξγάλνπ ηεο παξ.23.2.3.1 (Α) ζα 
ππνβιεζεί ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζηε θάζε θαηαθύξσζεο. 

Ωζηόζν επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηε παξ.5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16 «Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί από πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ όια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.». 
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Δρώτηση 7 

 Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη ηα Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα πνπ ππνβάιινληαη από 
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ηξίην λνκηθό πξόζσπν πνπ δαλείδεη αλζξώπηλνπο πόξνπο ζα πξέπεη 
λα θέξνπλ :  
A) θπζηθή ππνγξαθή ηνπ ηδίνπ πνπ δειώλεηαη ζηελ Οκάδα Έξγνπ  
Β) ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλήθεη ην 

άηνκν πνπ δειώλεηαη θαη  
Γ) ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ 

πξνζθνξά. 
Απάντηση 7 

ύκθσλα κε ηελ απάληεζε 12 ηνπ ηεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 3, σε περίπτωση τρίτων, σο 
πξνο ηελ ππνβνιή ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, εθηόο ηεο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο απηώλ, λα ππνβιεζνύλ θαη κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  
 
πγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηα βηνγξαθηθά λα ππνβιεζνύλ: 

 Ψεθηαθά ππνγεγξακκέλα από ην ίδην ην πξόζσπν πνπ δειώλεηαη  
ή 

 Τπνγεγξακκέλα κε θπζηθή ππνγξαθή από ην ίδην ην πξόζσπν πνπ δειώλεηαη θαη κε 
ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
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