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Τν παξόλ Τεύρνο Γηεπθξηλίζεωλ 6 πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε εξωηήκαηα πνπ 
ππνβιήζεθαλ έωο ηηο 17/04/2018. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Γηεπθξηλίζεωλ 6 ζεωξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα «Δκπεηξίαο ηεο Οκάδαο Κ1» ηνπ αξ.22.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο γηα ηε ζέζε ηνπ Σπληνληζηή ΗΜ θαη ηελ απαηηνύκελε πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ 
εκπεηξία «Τερληθνύ Σπκβνύινπ ζηε δηαρείξηζε/δηνίθεζε/ζπληνληζκό έξγωλ κεηξό», 
παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε εάλ είλαη απνδεθηή ε θάηωζη αληίζηνηρε εκπεηξία:  
• ππεπζύλνπ έξγωλ ΗΜ ζε ζύκβαζε θαηαζθεπήο εξγαζηώλ ΗΜ έξγνπ κεηξό ή  
• ζπληνληζηή εθπόλεζεο ΗΜ κειεηώλ έξγωλ κεηξό ζηα πιαίζηα κειεηεηηθώλ ζπκβάζεωλ, 

δεδνκέλνπ όηη θαη ζην ίδην άξζξν ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζηε ζει. 41 αλαθέξεηαη όηη 
αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ηωλ Σπληνληζηώλ έξγωλ ΠΜ θαη έξγωλ ΗΜ ζηε «δηαρείξηζε / 
δηνίθεζε / ζπληνληζκό έξγωλ κεηξό», ρωξίο λα ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ όξν ηνπ «Τερληθνύ 
Σπκβνύινπ». 

Απάντηση 1 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή, θαζόζνλ ε αλαθνξά ζηε ζει. 41 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη γεληθή θαη νη 
απαηηήζεηο εμεηδηθεύνληαη ζηνλ «Πίλαθα Δκπεηξίαο ηνπ πξνζωπηθνύ Κ1». 

 

Δρώτηση 2 

Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 21.3.2 ηνπ Υπνθαθέινπ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, παξαθαινύκε όπωο δηεπθξηλίζεηε εάλ πξέπεη λα ππνβιεζεί μερωξηζηή δήιωζε 
πνπ λα αλαθέξεη όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ή ζα πξέπεη λα δηακνξθωζεί θαηαιιήιωο ε 
Γήιωζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ βξίζθεηαη ζην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Απάντηση 2 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί μερωξηζηή δήιωζε. 

 

Δρώτηση 3 

Σην ηεύρνο 5 ηωλ Γηεπθξηλίζεωλ από ηελ Δξώηεζε 4. “ Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζεηε εάλ ην 
ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο εηαηξείαο ην νπνίν έρεη ζρέζε εξγαζίαο ζύκθωλα κε όζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4387/2016, απαηηείηαη λα δηαζέηεη 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα ζεωξεζεί ωο «ηξίηνο δαλείδωλ εκπεηξία» ή θαιύπηεηαη από 
ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγωληζκό”, θαη ηελ αληίζηνηρε Απάληεζή ζαο 
κε ηελ νπνία παξαπέκπεηε ζηηο Απαληήζεηο 1 θαη 5 ηνπ ηεύρνπο Γηεπθξηλίζεωλ 3, 
αληηιακβαλόκαζηε όηη νη Μεραληθνί πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ 
δηαγωλίδεηαη θαη έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο ζύκθωλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.9 ηνπ 
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άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4387/2016, δελ ζεωξνύληαη «ηξίηνο δαλείδωλ» θαη δελ απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή δηόηη θαιύπηνληαη από ηνλ εθπξόζωπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
νηθνλνκηθνύ θνξέα. 
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 3 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, νη Μεραληθνί πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ δηαγωλίδεηαη 
θαη έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο ζύκθωλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 
Ν.4387/2016, ζεωξνύληαη όηη έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία θαη δελ απνηεινύλ 
«ηξίηνπο».  

 

Δρώτηση 4 

Παξαθαινύκε επηβεβαηώζεηε όηη Δγγεγξακκέλνο Μεραληθόο ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπ 
Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, Μέινο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο M.I.E.T. ηνπ 
Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ «C.Eng. (Chartered Engineer), M.I.E.T. (Member, Institution of 
Engineering & Technology)», Γηδάθηωξ (PhD) Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο (θπθιώκαηα 
κεηαηξνπήο ηζρύνο), Πηπρηνύρνο Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο (Ηιεθηξνινγηθώλ θαη 
Ηιεθηξνληθώλ Τερλνινγηώλ), γίλεηαη απνδεθηόο γηα ηε ζέζε Κ 1.8. 

Απάντηση 4 

Σύκθωλα κε ηελ Απάληεζε 8 ηνπ Τεύρνπο Γηεπθξηλίζεωλ 3, ε ζέζε Κ1.8 ζα πξέπεη λα 
θαιπθζεί από Ηιεθηξνιόγν ή Ηιεθηξνληθό Μεραληθό, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 
πξνζόληα ηεο ελ ιόγω ζέζεο. 
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