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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α:   ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

Δπώηηζη 1 
Σεχρνο δηαθήξπμεο, παξάγξαθνο 21.2.2. 
Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε φηη: ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ αιινδαπψλ ζηειερψλ ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ/δηαγσληδνκέλνπ πνπ δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη δπλαηφλ λα ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά 
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηέρνπλ ζην 
δηαγσληζκφ. 

Απάνηηζη 1 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ςεθηαθή 
ππνγξαθή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα λα ππνγξάθνληαη ηδηνρείξσο 
απφ ην ζηέιερνο ην νπνίν αθνξά ην θάζε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη έπεηηα λα ππνγξάθνληαη 
ςεθηαθά απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα ππνβάιεη ηα πξσηφηππα 
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο 
Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.4 (δ) ηεο Γηαθήξπμεο ζπλνδεπφκελα απφ ηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αιινδαπνχ ζηειέρνπο φηη θαηαλνεί ην θείκελν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζηελ 
γιψζζα πνπ κεηαθξάζηεθε.  

 

Δπώηηζη 2 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.1 απαηηείηαη ‘’Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο, πληνληζηήο ηεο Οκάδαο ηνπ πκβνχινπ, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζηελ 
δηαρείξηζε/ δηνίθεζε/ ζπληνληζκφ/ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ απαηηνχκελσλ ζηειερψλ ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ είλαη 
Ηιεθηξνιφγνη θαη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ε απαίηεζε ηεο 
ελ ιφγσ ζέζεο πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ν Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο πκβνχινπ, λα είλαη 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο. 

Απάνηηζη 2 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.1 παξακέλεη σο έρεη. πλεπψο 
απαηηείηαη γηα ηε ζέζε Κ1.1 λα είλαη Πνιηηηθφο Μεραληθφο. 
 
 
Δπώηηζη 3 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.4 απαηηείηαη ‘’ Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ζπζηεκάησλ παξνρήο - δηαλνκήο 
ηζρχνο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, θσηηζκνχ θαη γεηψζεσλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, Crossrail, θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 
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Απάνηηζη 3 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε ζέζε Κ1.4 παξακέλεη σο έρεη θαη 
δηεπθξηλίδεηαη φηη  απφ ηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξψηεζε, γίλεηαη απνδεθηή ε εκπεηξία 
ζην Crossrail αξθεί λα αθνξά ηκήκα ηνπ Crossrail πνπ είλαη Μεηξφ. 
 
 
Δπώηηζη 4 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.5 απαηηείηαη ‘’ Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ κε ζχζηεκα 3εο 
ξάγαο 750V DC ή/θαη ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ, αμηνιφγεζε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 
πξνζνκνηψζεσλ, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία Η/Μ Δμνπιηζκνχ & 
Τπφγεησλ ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα έιμεο 3εο ξάγαο. 

Απάνηηζη 4 

Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε ζέζε Κ1.5 παξακέλεη σο έρεη. πλεπψο, 
απαηηείηαη ε ελ ιφγσ εκπεηξία λα είλαη ζε έξγα Μεηξφ. 

 

Δπώηηζη 5 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.6 απαηηείηαη ‘Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη αζζελψλ 
ξεπκάησλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, φπσο θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 

Απάνηηζη 5 
Γηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα ηελ απαίηεζε ηεο ζέζεο Κ1.6, γίλεηαη απνδεθηή ε εκπεηξία, εθηφο απφ 
έξγα Μεηξφ θαη ε εκπεηξία ζε έξγα LRT. 
 
 
Δπώηηζη 6 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.7 απαηηείηαη ‘Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη αζζελψλ 
ξεπκάησλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, φπσο θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 

Απάνηηζη 6 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ απαίηεζε ηεο ζέζεο Κ1.7, πνπ αθνξά Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ 
πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ, γίλεηαη απνδεθηή ε εκπεηξία, εθηφο απφ έξγα Μεηξφ θαη ε 
εκπεηξία ζε έξγα LRT. 
 
 
Δπώηηζη 7 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.8 απαηηείηαη ‘Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε ζέκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ζπξκψλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, φπσο θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 

Απάνηηζη 7 

Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.8 παξακέλεη σο έρεη. 
πλεπψο, απαηηείηαη ε ελ ιφγσ εκπεηξία λα είλαη ζε έξγα Μεηξφ. 
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Δπώηηζη 8 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.9 απαηηείηαη ‘Μεραλνιφγνο ή 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε ηξνραίν πιηθφ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 10 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, φπσο θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 

Απάνηηζη 8 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ1.9 παξακέλεη σο έρεη. 
πλεπψο, απαηηείηαη ε ελ ιφγσ εκπεηξία λα είλαη ζε έξγα Μεηξφ. 
 
 
Δπώηηζη 9 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ2.4 απαηηείηαη ‘Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε κειέηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
επηδνκήο έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ε απαίηεζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 
Μεραληθφ Δπηδνκήο ηεο ζέζεο Κ2.4, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή 
Μεραλνιφγν Μεραληθφ ή Σνπνγξάθν Μεραληθφ. 

Απάνηηζη 9 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε ζέζε Κ2.4 παξακέλεη σο έρεη. πλεπψο 
γηα ηε ζέζε απηή δελ γίλεηαη απνδεθηή ε εηδηθφηεηα ηνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ. 

 

Δπώηηζη 10 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ2.8 απαηηείηαη ‘’Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε ζέκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ζπξκψλ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 7 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, φπσο θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα 

Απάνηηζη 10 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ2.8 παξακέλεη σο έρεη. 
 
 
Δπώηηζη 11 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ2.9 απαηηείηαη ‘’ Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε κειέηεο ζπζηεκάησλ παξνρήο - δηαλνκήο 
ηζρχνο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, θσηηζκνχ θαη γεηψζεσλ έξγσλ Μεηξφ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηελ εκπεηξία 7 εηψλ έξγσλ Μεηξφ πεξηιακβάλνληαη, 
αληίζηνηρα έξγα Σξακ, LRT, θαη ηδεξνδξνκηθά (High Speed θαη πκβαηηθά) έξγα. 

Απάνηηζη 11 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζε Κ2.9 παξακέλεη σο έρεη. 
 
 
Δπώηηζη 12 
χκθσλα κε ην άξζξν 21.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο, ν Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζα 
πξέπεη λα πεξηέρεη ‘’Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Κ1, ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα Γ.2 ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο’’. 
Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη νηαδήπνηε αλαθνξά γηα ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 
Βηνγξαθηθψλ εκεησκάησλ ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Κ2. 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη ν Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο απαηηείηαη, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη κφλν ηα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ηεο Οκάδαο Κ1. 
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Απάνηηζη 12 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δπώηηζη 13 
χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο ‘’ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξσ απαίηεζε 
αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 
11.4 ηεο παξνχζαο ζηελ νπνία/ ζηηο νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη’’. 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε, φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο δχν (2) νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
είλαη απνδεθηή ε θάιπςε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ άξζξνπ 20.3.1, απνθιεηζηηθά, απφ ηνλ έλα (1) 
εθ ησλ δχν κειψλ ηεο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ρσξίο ν άιινο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ζηειέρσζε εκπεηξίαο γηα θάιπςε απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο. 

Απάνηηζη 13 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε έλσζεο, ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 20.3.1 αξθεί λα 
ηθαλνπνηείηαη απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο ζηελ νπνία/ ζηηο 
νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη’’.  πλεπψο επηβεβαηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 
έλσζεο δχν (2) νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, είλαη απνδεθηή ε θάιπςε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ άξζξνπ 
20.3.1, απνθιεηζηηθά, απφ ηνλ έλα (1), αξθεί θαη ηα δχν (2) κέιε ηεο έλσζεο λα είλαη 
εγγεγξακκέλα ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.1 ηεο Γηαθήξπμεο.  

  

Δπώηηζη 14 
χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.2 ηεο Πξνθήξπμεο «Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη 
ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε εξγαζίεο ΠΜ έξγσλ Μεηξφ θαζψο θαη Η/Μ ζπζηήκαηα 
έξγσλ Μεηξφ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ ηνηρείσλ, σο 
Σερληθφ Αληηθείκελν πκβνχινπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ‘’Μειεηεηηθέο Τπεξεζίεο Έξγσλ 
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ’’ θαη νη ‘’Μειεηεηηθέο Δξγαζίεο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη 
ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε αλ ‘’Ωο Παξφκνηεο Τπεξεζίεο’’ λννχληαη Τπεξεζίεο 
πκβνχινπ Δθπφλεζεο Μειεηψλ ζε εξγαζίεο ΠΜ έξγσλ Μεηξφ θαζψο θαη Η/Μ ζπζηήκαηα 
έξγσλ Μεηξφ. 

Απάνηηζη 14 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 20.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο παξακέλεη σο έρεη. πλεπψο σο παξφκνηεο 
ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ θαη φρη εθπφλεζεο κειεηψλ. 

 

Δπώηηζη 15 
χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.2 ηεο Πξνθήξπμεο «Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη 
ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε εξγαζίεο ΠΜ έξγσλ Μεηξφ θαζψο θαη 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 10 ρικ....’’. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε αλ ‘’Ωο Παξφκνηεο Τπεξεζίεο’’ λννχληαη ππεξεζίεο ηερληθνχ 
ζπκβνχινπ θαη ζε εξγαζίεο ΠΜ έξγσλ Tram θαη Crossrail, θαζψο θαη Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ 
Tram θαη Crossrail. 

Απάνηηζη 15 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 20.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηηο παξφκνηεο ππεξεζίεο παξακέλεη σο 
έρεη θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη  απφ ηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξψηεζε, γίλεηαη απνδεθηή ε 
εκπεηξία ζην Crossrail αξθεί λα αθνξά ηκήκα ηνπ Crossrail πνπ είλαη Μεηξφ. 
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πλεπψο, σο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε εξγαζίεο 
ΠΜ έξγσλ Μεηξφ θαζψο θαη Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ Μεηξφ. 
 
 
Δπώηηζη 16 
χκθσλα κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο, σο ρξφλνο γεληθήο εκπεηξίαο κεραληθνχ 
ππνινγίδεηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο ν ρξφλνο απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ αληίζηνηρν θνξέα ΣΔΔ ηεο ρψξαο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη, ζε 
θάπνηεο ρψξεο πνπ είλαη θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ή κέιε ηνπ ΔΟΥ ή ηξίηεο ρψξεο δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζε αληίζηνηρν ηνπ ΣΔΔ θνξέα είηε νη πθηζηάκελνη επαγγεικαηηθνί νη 
επηζηεκνληθνί θνξείο δελ ρνξεγνχλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη νχηε ρνξεγνχλ 
απάληεζε επί ηέηνηνπ αηηήκαηνο, παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε φηη σο ρξφλνο γεληθήο 
εκπεηξίαο κεραληθνχ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο ν ρξφλνο απφ ηε 
ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

Απάνηηζη 16 
ηελ πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ απφ ρψξεο πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή 
ζε αληίζηνηρν ηνπ ΣΔΔ θνξέα ή νη πθηζηάκελνη επαγγεικαηηθνί ή επηζηεκνληθνί θνξείο δελ 
ρνξεγνχλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη νχηε ρνξεγνχλ απάληεζε επί ηέηνηνπ 
αηηήκαηνο, ηφηε θαη κφλνλ ηφηε απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ 
αιινδαπνχ ζηειέρνπο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 23.1 ηεο Γηαθήξπμεο, πνπ λα 
βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ απφ 
θηήζεσο πηπρίνπ. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έρεη δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
 
Δπώηηζη 17 
Αλαθνξηθά κε ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ζρέζε κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο Γηαθήξπμεο, 
παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο αιινδαπνχ 
Γηαγσληδφκελνπ είλαη Έιιελαο θάηνρνο ειιεληθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θη 
επξίζθεηαη ή θαηνηθεί ζηελ Διιάδα, δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, 
ρσξίο ηελ επηπιένλ ζεκείσζε πάλσ ζην ζψκα ηεο δήισζεο φηη ν δειψλ θαηαλνεί πιήξσο 
ην θείκελν ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ηνπ κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη. 

Απάνηηζη 17 

Γίλεηαη απνδεθηφ. 

 

Δπώηηζη 18 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο θαη γηα πνηα ζηνηρεία, θαηά ην άξζξν 
23.5.1 ηεο Γηαθήξπμεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ, δελ ηεθκαίξεηαη 
απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Απάνηηζη 18 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ, δελ ηεθκαίξεηαη απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο ηνπο φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ηάμε πηπρίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε  εγγξαθήο δελ θαιχπηεη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζηειέρσζεο ηνπ άξζξνπ 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο, εθφζνλ ζχκθσλα κε 
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ εγγξαθή ζε θάζε ηάμε απαηηείηαη ε κειεηεηηθή εηαηξεία λα 
δηαζέηεη ειάρηζην εμεηδηθεπκέλν δπλακηθφ. 
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Δπώηηζη 19 
Παξαθαινχκε, επίζεο, λα δηεπθξηλίζεηε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο θαη γηα πνηα ζηνηρεία, θαηά ην 
άξζξν 23.5.1 ηεο Γηαθήξπμεο, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο (φπσο απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Γ) ή πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, αιιά απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο / 
πηζηνπνηεηηθφ, δελ ηεθκαίξεηαη απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο φηη θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Απάνηηζη 19 
Γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
ή πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, δελ ηεθκαίξεηαη απφ ηε 
βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο βεβαηψζεηο εγγξαθήο/πηζηνπνηεηηθά ηνπο δελ αλαθέξνληαη ή δελ 
πξνθχπηεη απφ απηά πνηέο είλαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηείηαη λα θαιχπηνπλ γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε βεβαίσζε / πηζηνπνηεηηθφ πνπ δηαζέηνπλ. 
 
 
Δπώηηζη 20 
Γεδνκέλνπ φηη, ζην Παξάξηεκα VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016 ζην νπνίν 
παξαπέκπεη ην άξζξν 23.5.1 ηεο Γηαθήξπμεο, εκπεξηέρνληαη «νξηζκνί νξηζκέλσλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ», παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε (η) πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη (ηη) πνηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (δηεζλή ή επξσπατθά ή εζληθά) 
απαηηνχληαη γηα ηελ ελ ιφγσ δεκνπξαηνχκελε δεκφζηα ζχκβαζε (θαηά ηηο πεξ. 1(β) θαη 2 
ηνπ ελ ιφγσ Παξαξηήκαηνο θαη επηπξφζζεηα (σο πξνο ηηο πεξ. 3, 4, 5 ηνπ ελ ιφγσ 
Παξαξηήκαηνο): 
(η) θαηά πφζν ηζρχεη ε απαίηεζε γηα «επξσπατθή ηερληθή αμηνιφγεζε» θαη γηα πνηφ δνκηθφ 
πξντφλ απαηηείηαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε επηδφζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα νπζηψδε 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
(ηη) πνηα είλαη ε «θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή» πνπ έρεη εθπνλεζεί ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012', 
(ηηη) πνην είλαη ην «θάζε παξαδνηέν» ην νπνίν εθπνλείηαη ζην «ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο» 
απφ ηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, πιελ ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ, 
ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, 
αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ δεκνπξαηνχκελε δεκφζηα ζχκβαζε. 

Απάνηηζη 20 
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4412/16 πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη πηζηνπνίεζεο απφ νξγαληζκνχο:  
«Η ιεηηνπξγία φισλ ησλ επίζεκσλ θαηαιφγσλ εγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ, πξνκεζεπηψλ ή 
παξφρσλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειεηεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή/θαη ε πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ».  
 
χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4412/16 «Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζηνπο 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ, πξνκεζεπηψλ ή παξφρσλ ππεξεζηψλ, 
θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 73 έσο 83…».  
 

πλεπψο ε αλαθνξά ζην άξζξν 23.5.1 ηεο Γηαθήξπμεο φηη: «Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί 
θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_VII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_VII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
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θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζηελ παξ. 23.7 ηεο παξνχζαο, βάζεη 
ηνπ νπνίνπ λα ηεθκαίξεηαη φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.3.1 ηεο παξνχζαο.» 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Απφ δε ην Παξάξηεκα VII, ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ 
εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη γηα ην είδνο ηεο ζχκβαζεο πνπ καο αθνξά, 
πνπ είλαη «ππεξεζία». 
 
 
Δπώηηζη 21 
Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηε πεξίπησζε (α3) (η) ηνπ άξζξνπ 23.5.1, δεηάηαη ε ππεχζπλε 
δήισζε-βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
δηαγσληζκφ, κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην «απαξαίηεην πξνζσπηθφ», 
κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 
νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο, γηα ηελ πιήξσζε ηεο 
απαίηεζεο ηεο Σερληθήο & Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (θαηά ην άξζξν 20.3.1 ηεο 
Γηαθήξπμεο), ελψ, ζηε πεξίπησζε ηεο «δάλεηαο ηθαλφηεηαο» εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, 
απαηηνχληαη γηα ηνλ επηθαινχκελν ‘ηξίην’ πνπ δαλείδεη ηελ ηθαλφηεηα, ζχκθσλα θαη κε ην 
άξζξν 23.8.1 ηεο Γηαθήξπμεο, επηπξφζζεηα Τπεχζπλεο Γειψζεηο απνδνρήο θαη απφ θαζέλα 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη σο ζηέιερνο ηεο Οκάδαο πκβνχισλ, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζζεί φηη, ζε πεξίπησζε πνπ πξνηεηλφκελα ζηειέρε νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ πξνέξρνληαη απφ ην ππαιιειηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ηφηε δελ 
απαηηείηαη ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο απνδνρήο θαη απφ θαζέλα θπζηθφ πξφζσπν 
απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνηείλεηαη σο ζηέιερνο ηεο Οκάδαο πκβνχισλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Απάνηηζη 21 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23.5.1 πνπ αθνξά ζηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη, δελ απαηηείηαη πξφζζεηε Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο 
απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη αξθεί 
κφλν ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ.   
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23.8.1 αθνξνχλ ζηα δηθαηνινγεηηθά δέζκεπζεο 
ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο «δάλεηαο ηθαλφηεηαο» γηα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
άξζξνπ 11.2 θαη φρη γηα «δάλεηα ηθαλφηεηα» ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο.  
  
 
Δπώηηζη 22 
ε πεξίπησζε πνπ ηξίηνη είλαη δαλεηνπάξνρνη κφλνλ ζηειερψλ γηα ηελ Οκάδα πκβνχισλ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί φηη αξθεί 
ε εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ ζηελ Διιάδα ή ζε ζρεηηθφ 
κεηξψν ζε ρψξεο ηεο αιινδαπήο θαη δελ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηηο ινηπέο εηδηθφηεξεο 
πξνυπνζέζεηο (θαη’ άξζξν 20.1 ηεο Γηαθήξπμεο), αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
δηαγσληζκφ. 

Απάνηηζη 22 
χκθσλα κε ην άξζξν 21.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο: «Δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 
πξνηεηλφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη ζηειέρε πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, δειαδή δελ έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή δελ δηαζέηνπλ 
αηνκηθά πηπρία εληαγκέλα ζην πηπρίν ηεο εηαηξείαο, ηα ζηειέρε απηά ζεσξνχληαη πφξνη 
‘ηξίησλ’, αθφκε θη αλ δηαηεξνχλ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί κεηνδφηεο, απαηηείηαη λα 
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πξνζθνκίζεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.8.1 ηεο παξνχζαο, ζην 
θάθειν ησλ Δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο.» 
πλεπψο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δαλείδνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαιχςεη 
ηελ νκάδα Κ1, δελ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ άξζξσλ 20.1, 20.2 θαη 
20.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 
Δπώηηζη 23 
Γεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20.2 γηα νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
θαη 20.3 γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε έλσζεο, απηέο νη απαηηήζεηο αξθεί λα ηθαλνπνηνχληαη απφ 
έλα κέινο ηεο έλσζεο, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί φηη, θαη’ αλαινγία, ην ίδην ηζρχεη θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο «ηξίησλ» δαλεηνπαξφρσλ, εθ΄ φζνλ απηέο νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη 
απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Απάνηηζη 23 
ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ ζπκκεηέρεη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ππάξρεη 
δπλαηφηεηα επίθιεζεο «ηξίηνπ» δαλεηνπάξνρνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα θαιχςεη είηε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.2 είηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.3, δειαδή αξθεί ν «ηξίηνο» λα 
πιεξνί ην θξηηήξην επηινγήο γηα ην νπνίν «δαλείδεη» ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή.  
 
 
Δπώηηζη 24 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί φηη ε Γήισζε πγθαηάζεζεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (θαη’ άξζξν 21.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο) ππνβάιιεηαη κφλν απφ θαζέλα 
νηθνλνκηθφ θνξέα θαη φρη απφ ηνπο «ηξίηνπο» δαλεηνπαξφρνπο ηνπ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ 
θαη ππεξεζηψλ. 

Απάνηηζη 24 
Η δήισζε ζπγθαηάζεζεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 
21.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ 
Γηαγσληζκφ. Οη ζπκκεηέρνληεο σζηφζν νθείινπλ λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ «ηξίησλ», ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  
 
 
Δπώηηζη 25 
χκθσλα κε ην άξζξν 21.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξνηεηλφκελν 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη ζηειέρε πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, δειαδή δελ έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή δελ δηαζέηνπλ αηνκηθά πηπρία 
εληαγκέλα ζην πηπρίν ηεο εηαηξείαο, ηα ζηειέρε απηά ζεσξνχληαη πφξνη ‘ηξίησλ’, αθφκε θη αλ 
δηαηεξνχλ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξνηεηλφκελν εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη ζηειέρε πνπ έρνπλ εηαηξηθή ή κεηνρηθή ζρέζε κε «ηξίηε» 
δαλεηνπάξνρν εηαηξεία ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
ηφηε απηά ηα ζηειέρε εμηζνχληαη κε φζνπο έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ «ηξίηε» 
δαλεηνπάξνρν εηαηξεία ή δηαζέηνπλ αηνκηθά πηπρία εληαγκέλα ζην πηπρίν απηήο ηεο «ηξίηεο» 
δαλεηνπαξφρνπ εηαηξείαο. 

Απάνηηζη 25 

Γελ γίλεηαη απνδεθηφ θαζφζνλ ην πξνηεηλφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ έρεη εηαηξηθή 
ή κεηνρηθή ζρέζε κε «ηξίηε» δαλεηνπάξνρν εηαηξεία δελ εμηζψλεηαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ 
έρεη ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ «ηξίηε» δαλεηνπάξνρν εηαηξεία ή δηαζέηεη αηνκηθά πηπρία 
εληαγκέλα ζην πηπρίν απηήο ηεο «ηξίηεο»  
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Δπώηηζη 26 
Λακβάλνληαο ππφςε, θαη’ αλαινγία, ηελ αλαθνξά ζην άξζξν 21.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο ζε 
φζνπο έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε ή δηαζέηνπλ αηνκηθά πηπρία εληαγκέλα ζην πηπρίν «ηξίηεο» 
δαλεηνπαξφρνπ εηαηξείαο, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί φηη, ζε πεξίπησζε πνπ 
πξνηεηλφκελν ζηέιερνο ηεο Οκάδαο πκβνχισλ είλαη ππάιιεινο «ηξίηεο» δαλεηνπαξφρνπ Α 
εηαηξείαο αιιά έρεη δηαζέζεη ην αηνκηθφ ηνπ πηπρίν ζε άιιε εηαηξεία Β γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην 
πηπρίν ηεο, ηφηε ε εηαηξεία Β δελ ζεσξείηαη «ηξίηνο» δαλεηνπάξνρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηνλ νπνίν ζα παξάζρεη ηε δάλεηα ηθαλφηεηα εκπεηξία θαη ππεξεζίεο ηεο ε «ηξίηε» 
δαλεηνπάξνρνο εηαηξεία. Δπίζεο παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί φηη δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία Β παξάζρεη σο «ηξίηε» δάλεηα ηθαλφηεηα, 
εκπεηξία θαη ππεξεζίεο ζε άιιν αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηνλ 
ίδην δηαγσληζκφ. 

Απάνηηζη 26 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη απνδεθηφ ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ζπκβνχινπ 
λα είλαη ππάιιεινο ζε κηα εηαηξεία θαη λα έρεη δηαζέζεη ην αηνκηθφ ηνπ πηπρίν ζε άιιε 
εηαηξεία. 
Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ είλαη απνδεθηφ κηα εηαηξεία λα παξέρεη δάλεηα εκπεηξία ζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπκκεηέρνληεο.  
 
 
Δπώηηζη 27 
χκθσλα κε ην άξζξν 22.1.2 γηα ηελ επεμήγεζε ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο, αλαθέξεηαη ζηε 
Γηαθήξπμε γηα ηα αμηνινγνχκελα θαη βαζκνινγνχκελα πξνηεηλφκελα ζηειέρε απφ θάζε 
δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή έλσζε φηη «ηα ζηειέρε ηα νπνία δηαζέηνπλ εκπεηξία 
κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο βαζκνινγνχληαη αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ κέγηζηνπ (100) θαη 
ηνπ ειάρηζηνπ (80) βαζκνχ». Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί εηδηθφηεξα απηφο ν 
«αλαινγηθφο» ηξφπνο βαζκνιφγεζεο, ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ησλ 
ηξηψλ ζηειερψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γηα θάζε ζέζε Κ1 θαη κάιηζηα φηαλ 
δελ είλαη ηδίσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ε δηαθνξά ηεο εκπεηξίαο ηνπο. 

Απάνηηζη 27 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε αλαινγία ζηε βαζκνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ θιίκαθα (80 έσο 100) θαη 
φρη ζηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ, θαζφζνλ θάζε πξνζθνξά ζα βαζκνινγείηαη 
μερσξηζηά γηα θάζε πξνηεηλφκελν ζηέιερνο.  
 
 
Δπώηηζη 28 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί αλ, επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 23.8 ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 20.4 απηήο, 
απαηηείηαη θαη αληίζηνηρε απφθαζε ή ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ιακβάλεη ηηο παξερφκελεο δάλεηεο ηθαλφηεηεο, εκπεηξίεο θαη 
ππεξεζίεο ηνπ «ηξίηνπ», θαζψο επίζεο θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ επ’ απηήο ηεο 
«δαλεηνπαξνρήο». 

Απάνηηζη 28 

Γελ απαηηείηαη νχηε Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ 
ιακβάλεη ηνπο παξερφκελνπο δάλεηνπο πφξνπο ηνπ «ηξίηνπ» νχηε Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ. Σν 
άξζξν 23.8 ηεο Γηαθήξπμεο ηζρχεη σο έρεη.  

ηελ πεξίπησζε δάλεηαο εκπεηξίαο γηα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απαηηείηαη λα ιεθζνχλ 
ππφςε θαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23.8.1 ηεο Γηαθήξπμεο  
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Δπώηηζη 29 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί, αλαθνξηθά κε ηνλ «ηξίην» δαλεηνπάξνρν ησλ άξζξσλ 20.4 
θαη 23.8 ηεο Γηαθήξπμεο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη σο 
ππεξγνιάβνο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο χκβαζεο επί 
ηνπ νπνίνπ ηνπ παξέρεη ηε δάλεηα ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη ππεξεζίεο ηνπ, θαηά πφζν ζα 
πξέπεη λα δεισζεί ζην έληππν ΔΔΔ, επηπιένλ ηνπ πεδίνπ ηνπ «ηξίηνπ» δαλεηνπαξφρνπ θαη 
ην πεδίν ηνπ ππεξγνιάβνπ αλαγξάθνληαο ζε απηφ ηνλ ίδην «δαλεηνπάξνρν» θαη σο 
«ππεξγνιάβν». 

Απάνηηζη 29 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν «ηξίηνο» ζα είλαη θαη ππεξγνιάβνο απαηηείηαη λα δεισζεί θαη σο 
ππεξγνιάβνο. 
 
 
Δπώηηζη 30 
χκθσλα κε ην άξζξν 23.2(ε) ηεο Γηαθήξπμεο, εθ' φζνλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη 
ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, ή φζα εθδίδνληαη δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 19.1.1 έσο 19.1.6 , 19.2.1 έσο 19.2.3 θαη απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εθ' φζνλ νη αξκφδηεο 
αξρέο εθείλνπ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο δελ απαληνχλ νχηε παξέρνπλ επίζεκε 
δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά απηήο ηεο 
παξαγξάθνπ, ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο σο άλσ παξαγξάθνπο, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί φηη ζηε 
πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφ λα εκπεξηέρεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ή ζηελ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε αλαθνξά φηη απηά ηα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδνληαη, ή 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ελ ιφγσ παξαγξάθνπο. 

Απάνηηζη 30 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο δελ παξέρνπλ 
επίζεκε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23.2 (ε) ηεο Γηαθήξπμεο, απαηηείηαη ζηελ έλνξθε 
βεβαίσζε λα αλαγξάθεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε επίζεκε δήισζε. 
ε θάζε πεξίπησζε, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη ηελ 
εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 
 
 
Δπώηηζη 31 
ην άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016 αλαθέξεηαη φηη: «Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.»  
Ωζηφζν ζηε Γηαθήξπμε ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 γίλεηαη κελ 
αλαθνξά ζην εμήο: «Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν» ρσξίο σζηφζν 
λα δηεπθξηλίδεηαη εάλ απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο θαη ηνπο είδνπο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  
α) Παξαθαινχκε επηβεβαηψζεηε φηη ην παξαπάλσ δελ απνηειεί απαίηεζε ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ.  
β) ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ απαηηείηαη ν ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο παξαθαινχκε 
δηεπθξηλίζεηε κε πνηφλ ηξφπν πξέπεη λα δεισζεί θαη ζε πνην ζεκείν ηεο πξνζθνξάο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, o νξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ / ζπληνληζηή θαζψο θαη ε θαηαλνκή ακνηβήο απφ 



 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ 

 
ΣΔΤΥΟ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

 
RFP-381/20 
Α..  95151 

 

 ελ. 13 από 23 

φια ηα κέιε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εληφο ηνπ ΔΔΔ; Δάλ λαη, παξαθαινχκε φπσο καο 
ππνδείμεηε ζε πνην κέξνο απηνχ ζα πξέπεη λα ην δειψζνπκε.  

Απάνηηζη 31 
α) Δπηβεβαηψλεηαη. 
β) Γελ έρεη εθαξκνγή  
 
 
Δπώηηζη 32 
ην άξζξν 6 παξ. 4ε) αλαθέξεηαη «Ο δηνξηζκφο ηνπ κέινπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλνπξαμία σο leader, ην νπνίν ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία θαη λα δεζκεχεη 
ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. Απφ ην κέινο απηφ (leader) ζα πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα 
νξηζζεί σο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζψο θαη ν 
Αλαπιεξσηήο ηνπ».  
α) Παξαθαινχκε επηβεβαηψζεηε φηη ε παξαπάλσ παξάγξαθνο αλαθέξεηαη κφλν ζηηο 
θνηλνπξαμίεο θαη φρη θαη ζηηο ζπκπξάμεηο.  
β) Παξαθαινχκε γηα ηελ αλαίξεζε ηεο απαίηεζεο δηνξηζκνχ ηνπ αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ 
ηεο θνηλνπξαμίαο κφλν απφ ηνλ leader θαη ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηνπ απφ έηεξν κέινο ηεο 
θνηλνπξαμίαο θαζψο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θνηλνπξαμίαο θαζφηη είλαη 
ζχλεζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπξνζψπεζε θνηλνπξαμηψλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 
κέιε.  

Απάνηηζη 32 

α) Δπηβεβαηψλεηαη. 
β)  Δπηβεβαηψλεηαη φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε απαίηεζε δηνξηζκνχ ηνπ αλαπιεξσηή 

εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο κφλν απφ ηνλ leader. 
 
 
Δπώηηζη 33 
ην άξζξν 11 παξ. 4 ζρεηηθά κε ηελ «Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο – Καηεγνξίεο κειεηψλ» 
αλαθέξεηαη ξεηά φηη «Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή 
ηνπο  
Πξνζθνξά βάζεη ηεο παξαπάλσ εθηηκψκελεο αμίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ 
επηηξέπεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ηελ ππεξβνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ». 
Δπηπιένλ, έρεη δνζεί ζην Σεχρνο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο ε ηηκή κνλάδαο αλά 
αλζξσπνκήλα γηα θάζε Θέζε ηεο Οκάδαο Κ.1 θαη ηεο Οκάδαο Κ.2. Παξαθαιψ 
επηβεβαηψζεηε εάλ ε απαίηεζε ηεο κε ππέξβαζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε ζέζε ησλ σο άλσ Οκάδσλ.  

Απάνηηζη 33 
Η απαίηεζε ηεο κε ππέξβαζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ εθαξκφδεηαη 
θαη ζηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε ζέζε ησλ σο άλσ Οκάδσλ.  
 
 
Δπώηηζη 34 
ην άξζξν 20 παξ. 2 Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα αλαθέξεηαη φηη «θάζε 
πξνζθέξσλ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ειάρηζην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 
ηξηεηία….70.000.000,00 Δπξψ». Παξαθαιψ επηβεβαηψζεηε φηη σο ηξηεηία λννχληαη νη ηξεηο 
(3) ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ηζνινγηζκνί.  

Απάνηηζη 34 

Δπηβεβαηψλεηαη 
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Δπώηηζη 35 
Παξαθαιψ απνζαθελίζεηε πνηα απφ ηηο δχν δηαηππψζεηο είλαη ζσζηή κεηαμχ Διιεληθνχ θαη 
Αγγιηθνχ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο ζην άξζξν 20.3.1 ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε ησλ 
κεκνλσκέλσλ πξνζθεξφλησλ θαη ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 «Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο 
θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο».  
ην κελ Διιεληθφ Σεχρνο αλαθέξεηαη «…Σνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 12εηνχο εκπεηξίαο, 1 
ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 2 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία» ελψ ζην 
Αγγιηθφ Σεχρνο αλαθέξεηαη «…at least one (1) executive of twelve (12) years of experience, 
one (1) executive of eight (8) years of experience and four (4) executives of two (2) years of 
experience.»  

Απάνηηζη 35 
Ιζρχεη ην ειιεληθφ θείκελν. 
 
 
Δπώηηζη 36 
Παξαθαιψ απνζαθελίζεηε εάλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ κεκνλσκέλσλ πξνζθεξφλησλ ηνπ 
άξζξνπ 20.3.1 ηνπο Σεχρνπο Γηαθήξπμεο θαη ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 «Γεσινγηθέο, 
πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο», εθηφο Γεσιφγσλ ΠΔ πνπ δηαζέηνπλ 
ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία γίλνληαη δεθηνί θαη Μεραληθνί άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
αλάινγε εκπεηξία, εηδηθά γηα αιινδαπά ζηειέρε, θαζφηη ζην εμσηεξηθφ δελ ππάξρεη ζαθήο 
δηαρσξηζκφο κεηαμχ γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ θαηεγνξηψλ θαη Πνιηηηθνί Μεραληθνί 
πινπνηνχλ γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο.  

Απάνηηζη 36 
Η απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 20.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 παξακέλεη σο 
έρεη 
 
 
Δπώηηζη 37 
χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.2 Παξφκνηεο Τπεξεζίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηελ πεξηγξαθφκελε ζε απηφ εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα κέζσ ηεο παξνρήο 
παξφκνησλ κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξαζρέζεζαλ κε ζπκβάζεηο ηνπο 
ππνςεθίνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2021. Ωζηφζν, 
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α 
ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: Πιεξνί φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο αλαθέξεηαη ε Απάληεζε: Ναη ρσξίο λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 
δήισζεο ησλ δεηνχκελσλ ζπκβάζεσλ.  
Παξαθαιψ επηβεβαηψζεηε φηη νη απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ δελ κπνξνχλ λα 
αλαθεξζνχλ ζε άιιν ζεκείν ηνπ ΔΔΔ θαη πσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23.5.2 
θαηαηίζεληαη ζην ζηάδην ηεο Καηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Απάνηηζη 37 
Δπηβεβαηψλεηαη. 
 
 
Δπώηηζη 38 
ρεηηθά κε ηηο Παξφκνηεο Τπεξεζίεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
(άξζξν 20.3.2) θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα απφδεημήο ηνπο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 
άξζξν 23.5.2 ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο παξαθαινχκε δηεπθξηλίζεηε εάλ γίλνληαη απνδεθηά 
πηζηνπνηεηηθά νινθιεξσκέλσλ ζηαδίσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζην 
πιαίζην ελεξγψλ ζπκβάζεσλ.  
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Απάνηηζη 38 
Ιζρχεη ην άξζξν 23.5.2 ηεο Γηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ην νπνίν «Σα πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ 
ζπκβάζεσλ ή ηκεκάησλ απηψλ. Εηδηθφηεξα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξνθχπηνπλ ηα 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε φηη 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.3.2 ηεο παξνχζαο, ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπο θαη ζα 
πηζηνπνηείηαη φηη εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.» 
πλεπψο, γίλνληαη απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά νινθιεξσκέλσλ ζηαδίσλ παξφκνησλ 
ππεξεζηψλ.  
 
 
Δπώηηζη 39 
 ην άξζξν 20.3.2 Παξφκνηεο Τπεξεζίεο αλαθέξεηαη φηη «Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο ηερληθνχ 
ζπκβνχινπ, λννχληαη ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ 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 μποπεί να καλύπηεηαι 
αθποιζηικά από ηα μέλη ηηρ ένωζηρ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν Μεηξφ 
ζην νπνίν παξέρνληαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο έρεη κήθνο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 5ρικ.»  
Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ν φξνο αθποιζηικά αλαθέξεηαη θαη ζην πεδίν/είδνο 
ησλ έξγσλ (πρ. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε εξγαζίεο ΠΜ ζε έλα (1) έξγν θαη 
Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ Μεηξφ ζε έηεξν έλα (1) έξγν).  

Απάνηηζη 39 
Μπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε 
έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν Μεηξφ κήθνπο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 5ρικ λα παξέρνληαη ζπλνιηθά νη 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο ΠΜ θαη Η/Μ.  
 
 
Δπώηηζη 40 
ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) 
παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ, ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ζηειέρνπο ή Δηαηξίαο, ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη ην εθάζηνηε ζηέιερνο ή ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζπλνδεπφκελν απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή εάλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απ’ επζείαο ζηελ 
Διιεληθή Γιψζζα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  

Απάνηηζη 40 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηo ΔΔΔ ππνβάιιεηαη απ’ επζείαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν. 
 

Δπώηηζη 41 
ρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), 
παξαθαινχκε απνζαθελίζεηε ζε πνην πεδίν ηνπ Δγγξάθνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζέζε 
ηεο Οκάδαο Κ.1. πνπ θαιχπηεηαη απφ «ηξίην».  

Απάνηηζη 41 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ ζπκπιεξψλνληαη κφλν ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζην πεδίν Γ ηνπ ΜΔΡΟΤ ΙΙ ηνπ 
ΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ην ΔΔΔ θαη απφ ηνλ «ηξίην».  
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Δπώηηζη 42 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζεηε θαηά πφζνλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 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 φηαλ θιεζνχλ λα ζηειερψζνπλ 
ηελ νκάδα Σερληθνχ πκβνχινπ ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  

Απάνηηζη 42 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ γίλεηαη απνδεθηφ λα πξνηαζνχλ άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 
θαηάζηαζε ζπληαμηνδφηεζεο. 
 
 
Δπώηηζη 43 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζεηε εάλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 
φζνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζε άιιν δηαγσληζκφ ηεο ΑΜ ή 
εξγάδνληαη ζε άιιν έξγν Σ ηεο ΑΜ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  

Απάνηηζη 43 
Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ αζπκβίβαζηνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 8.1.5 ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. Δηδηθφηεξα ζην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη «…φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ην ίδην πξνζσπηθφ ζε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο πκβνχισλ (νχηε θαηά 
ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νχηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο)».  
 
 
Δπώηηζη 44 
ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ Βηνγξαθηθψλ εκεησκάησλ γηα ηελ Οκάδα Κ.1 παξαθαινχκε 
φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ ην πξνηεηλφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ππνςήθην γηα θάιπςε 
ζέζεο ηεο Οκάδαο Κ.1 ην νπνίν έρεη ππαιιειηθή ζρέζε κε εηαηξία ή δηαζέηεη αηνκηθφ πηπρίν 
εληαγκέλν πηπρίν ζε εηαηξία απαηηείηαη λα ππνγξάςεη ην Βηνγξαθηθφ ηνπ εκείσκα ςεθηαθά 
ή αλ αξθεί ε θπζηθή ηνπ ππνγξαθή ρσξίο ζεψξεζε γλήζηνπ ηεο ζπλνδεπφκελε απφ ςεθηαθή 
ππνγξαθή απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο κε ηελ νπνία έρεη ππαιιειηθή ζρέζε ή 
δηαζέηεη αηνκηθφ εληαγκέλν πηπρίν.  

Απάνηηζη 44 
Βιέπεηε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1. 
 
 
Δπώηηζη 45 

ην άξζξν 21 παξ. 2.2 γίλεηαη αλαθνξά «ε πεξίπησζε αιινδαπψλ ζηειερψλ, ην 
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ζηειέρνπο 
ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη θαηαλνεί πιήξσο ην θείκελν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 
θαζφζνλ ηνπ κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη».  

α) Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ 
έρεη λνκηθή ηζρχ ζε αιινδαπά ζηειέρε.  
β) Δάλ φρη, παξαθαινχκε φπσο καο ελεκεξψζεηε γηα έηεξν έγγξαθν πνπ πξέπεη λα 
ππνβιεζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 παξ. 1 ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
(απνδεηθηηθψλ κέζσλ) δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπησλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ.  
γ) Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ε ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ δήισζεο ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη ην εθάζηνηε αιινδαπφ ζηέιερνο ςεθηαθά 
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ππνγεγξακκέλε ζπλνδεπφκελε κε επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή αλ ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί κφλν ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε.  

Απάνηηζη 45 
Βιέπεηε δηφξζσζε Β1, ζην Κεθάιαην Β παξφληνο ηεχρνπο. 
 
 
Δπώηηζη 46 
ην άξζξν 21 παξ. 3.2 γίλεηαη αλαθνξά «Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (Γήισζε θαη Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ζπκπιεξσκέλν, ζε 
μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληαη (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ην 
λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ / έλσζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε και ο ζςμμεηέσων οικονομικόρ θοπέαρ 
αποκλείεηαι.»  
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε κε πνην ηξφπν θαη ζε πνην ζεκείν ηεο Πξνζθνξάο ζα 
πξέπεη λα νξηζηεί ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ / έλσζεο, ν 
νπνίνο θαη ππνγξάθεη ην παξαπάλσ έληππν.  

Απάνηηζη 46 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ / έλσζε, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο δειψλεηαη ζην ΔΔΔ. 
 
 
Δπώηηζη 47 
Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιαηε μαλά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ, ην αξρείν 
RFP_381_20_ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΜΟ_'Eληππo_Οηθνλνκηθήο_πξνζθνξάο θαζφζνλ ην 
πεξηερφκελφ ηνπ δελ αληηζηνηρεί ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ.  

Απάνηηζη 47 
Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ 
RFP_381_20_ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΜΟ_'Eληππo_Οηθνλνκηθήο_πξνζθνξάο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ αληηζηνηρεί ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ. 
 
 
Δπώηηζη 48 
ην άξζξν 3 παξ. 3.1 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη φηη «Σφπνο εξγαζίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ είλαη ηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα θαη ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ 
ζηελ Αζήλα ή θαη ζε πξνζσξηλά γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πιεζίνλ ησλ εξγνηαμίσλ 
παξαγσγήο πάζεο θχζεσο Έξγνπ. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ πκβνχινπ θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γξαθεία γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.»  
 
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε πψο ελλννχληαη ηα «θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γξαθεία». 
ηε πκβαηηθή Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ν εμνπιηζκφο γξαθείνπ (πξνζσπηθνί 
ππνινγηζηέο, νζφλεο, πιεθηξνιφγην, θσηνηππηθφ κεράλεκα θ.ιπ.), ινγηζκηθφ (ζρεδηαζηηθά 
πξνγξάκκαηα, επεμεξγαζία θεηκέλνπ θ.ιπ.) θ.ιπ..  

Απάνηηζη 48 
Με ηελ έλλνηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γξαθεία ελλνείηαη ε ρνξήγεζε θαηάιιειεο 
επίπισζεο γξαθείνπ. 
 
 
Δπώηηζη 49 
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα ππεξγνιαβίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ 
Σεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ππάξρεη ππνρξέσζε, θαηά ηε 
θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δεισζεί ε ππεξγνιαβία ησλ θαηεγνξηψλ ζέζεσλ ή 
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ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ Κ2.x ηεο Οκάδαο Κ.2 δεδνκέλνπ φηη νη ζέζεηο απηέο δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ  
 
ε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ θαη νη ζέζεηο απηέο θαιπθζνχλ απφ πξνζσπηθφ 
πνπ ζα δηαζέζεη λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ESPD απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 
πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ κε ηνλ ηξφπν απηφλ ή/θαη απφ ηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ εληέιεη ζα απνηειέζνπλ ην πξνζσπηθφ; ε πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ 
θπζηθά πξφζσπα έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε ή πηπρίν εληαγκέλν ζην σο άλσ λνκηθφ 
πξφζσπν, ην ESPD ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ην λνκηθφ ή ηα θπζηθά πξφζσπα; ε 
πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ θπζηθά πξφζσπα απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο κε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο ζην λνκηθφ πξφζσπν, ην ESPD ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ην λνκηθφ ή ηα 
θπζηθά πξφζσπα; ε πεξίπησζε πνπ ζέζε ηεο Οκάδαο Κ2 θαιχπηεηαη απφ θπζηθφ 
πξφζσπν ειεχζεξν επαγγεικαηία, ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη ηξίηνο θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 21.2.2 θαη 23.8.1 ή ππεξγνιάβνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24; 
ην άξζξν 24.3 αλαθέξεηαη φηη ε Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. «επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο 
θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ αλαιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ).» 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζεηε εάλ ν ηξφπνο επαιήζεπζεο είλαη ε πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 23.2. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίζεηε εάλ απαηηείηαη επίζεο, ε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 23.8.  

Απάνηηζη 49 
α) Η δήισζε ππεξγνιαβίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δειψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη γλσζηή θαηά ηε θάζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γλσξίδεη θαηά ηε θάζε ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππνβάιιεηαη, καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ, θαη ην ΔΔΔ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζπκπιεξσκέλν 
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππεξγνιάβν (άξζξν 21.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο). Δάλ ν 
ππεξγνιάβνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ζα δηαζέζεη ζηειέρε ηεο νκάδαο Κ2 πνπ έρνπλ 
ππαιιειηθή ζρέζε ή πηπρίν εληαγκέλν ζε απηφ, ηφηε ην ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 
θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππεξγνιάβνο 
είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηφηε ην ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί απφ ην 
θπζηθφ πξφζσπν. χκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Γηαθήξπμεο, γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, απαηηείηαη ε επαιήζεπζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Γηαθήξπμεο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαιακβάλνπλ, ζπλεπψο απαηηείηαη 
ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 23.2 θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεο παξαγξάθνπ 23.8 ηεο Γηαθήξπμεο θαη’ αληηζηνηρία. 

 
 

Δπώηηζη 50 
ην Σεχρνο «Σερληθά ηνηρεία Πξνζσπηθνχ θαη Τπεξεζηψλ πκβνχινπ», Κεθ. 4 Παξ. 1 
«Πεξηγξαθή Θέζεσλ θαη Πξνζφλησλ» γίλεηαη ε εμήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε ζέζε Κ1.9 σο 
εμήο «Κ.1.9 Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σξνραίνπ Τιηθνχ.  
Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο θαηαζθεπήο θαη 
δνθηκψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ Μεηπό και Σπαμ. Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηα ακαμψκαηα ησλ 
ζπξκψλ, ηα θνξηία θαη θπξίσο ηα Η/Μ ζπζηήκαηα ησλ ζπξκψλ φπσο ην ζχζηεκα έιμεο θαη 
νη θηλεηήξεο, ην ζχζηεκα βνεζεηηθήο ηζρχνο, νη ζχξεο, ηα θξέλα, ην ζχζηεκα HYAC, ηα 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ θιπ.»  
Αληίζηνηρα, ζην άξζξν 11.2 Πξνζσπηθνχ Αλαδφρνπο ηνπ Σεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζηε ζέζε 
1.9 θαη ζηε ζηήιε Δκπεηξία / Δμεηδίθεπζε αλαθέξεηαη «Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν κειεηψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ 
Μεηξφ.»  
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Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ ζηελ Δκπεηξία / Δμεηδίθεπζεο ηεο Θέζεο 1.9 
πξνζκεηξάηαη ε εκπεηξία ζε έξγα Σξακ ή επηθαλεηαθνχ κεηξφ αληίζηνηρνπ ηεο Γξακκήο 1 
ηεο ΑΜ ή ηχπνπ LRT.  

Απάνηηζη 50 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ζέζε Κ1.9 γίλεηαη απνδεθηή ε εκπεηξία επηθαλεηαθνχ κεηξφ 
αληίζηνηρνπ ηεο Γξακκήο 1 θαη επίζεο γίλνληαη απνδεθηή θαη ε εκπεηξία γηα έξγα ηχπνπ LRT. 
 

Δπώηηζη 51 
ην Τπφδεηγκα A.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
αλαθέξεη «Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο». Παξαθαινχκε φπσο πξνζζέζεηε ηελ παξαθάησ πξφηαζε: «[…]απφ ηελ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο δειψλνληαο φηη ν Αλάδνρνο δξα θαηά παξαβίαζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε φπσο απηέο δειψλνληαη ζηα Σεχρε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, επεηδή ν Αλάδνρνο:  
(α) απέζπξε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο απηήο φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Σεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο; ή  
β) αδπλαηεί ή αξλείηαη λα εθηειέζεη ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο εάλ ρξεηάδεηαη, ελψ έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο»  

Απάνηηζη 51 

Σν Τπφδεηγκα A.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δπώηηζη 52 
ην Τπφδεηγκα A.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
αλαθέξεη «ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ». Παξαθαινχκε φπσο καο ελεκεξψζεηε 
ζρεηηθά κε ην θφζηνο απηφ ή ηελ ηάμε κεγέζνπο ηνπ.  

Απάνηηζη 52 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηβαξπλζεί κε 
ην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ ηζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε  ρξνληθή πεξίνδν. 

 

Δπώηηζη 53 
Σφζν ζην Τπφδεηγκα A.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
φζν θαη ζην Τπφδεηγκα Β.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ 
ΔΚΣΔΛΔΗ», παξαθαινχκε φπσο πξνζζέζεηε ηελ παξαθάησ πξφηαζε: «Ζ παπούζα 
Δγγςηηική Δπιζηολή δύναηαι να εκσωπηθεί ή να μεηαθεπθεί μεηά από γπαπηή 
ζςγκαηάθεζή μαρ.»  

Απάνηηζη 53 
Σα Τπνδείγκαηα ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο παξακέλνπλ 
σο έρνπλ. 
 

Δπώηηζη 54 
ην Τπφδεηγκα Β.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ» 
αλαθέξεη «Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο 
φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 



 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ 

 
ΣΔΤΥΟ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

 
RFP-381/20 
Α..  95151 

 

 ελ. 20 από 23 

εγγπνδνζίαο καο» Παξαθαινχκε φπσο πξνζζέζεηε ηελ παξαθάησ θξάζε «[...]ή ηο 
απγόηεπο ηην ………ημέπα ηος……., όποιο είναι νωπίηεπα».  

Απάνηηζη 54 

Σν Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο παξακέλεη σο έρεη 

 

Δπώηηζη 55 

 ην Τπφδεηγκα Β.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β «ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ» 
αλαθέξεη, «Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο.» Παξαθαινχκε φπσο πξνζζέζεηε ηελ παξαθάησ πξφηαζε «[…] απφ ηελ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο δηλώνονηαρ ζσεηικά με ηην ςπαιηιόηηηα ηος Αναδόσος 
ηα εξήρ: 

 (α) ο Ανάδοσορ έδπαζε καηά παπαβίαζη ηων ςποσπεώζεων πος αποππέοςν από ηη 
ύμβαζη και,  
(β) ηοςρ λόγοςρ ςπαιηιόηηηαρ ηος Αναδόσος»  

Απάνηηζη 55 

Σν Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο παξακέλεη σο έρεη 

 

Δπώηηζη 56 
 

α/α Όπορ 
Γιακήπςξηρ 
 

Εήηημα Δπώηημα 

1. 21.2.2 Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα Παξαθαινχκε πνιχ φπσο δηεπθξηλίζηε 
φηη ηα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ηεο 
Οκάδαο Κ1 κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη 
απφ ΤΓ ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά κέζσ 
ηνπ www.gov.gr δεδνκέλνπ φηη ηα θπζηθά 
απηά πξφζσπα δελ δηαζέηνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή (usbstick) ή δηαθνξεηηθά εάλ 
είλαη απνδεθηφ ηα ζπγθεθξηκέλα 
Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα λα 
ππνγξάθνληαη ΙΑΥ θαη κεηέπεηηα λα 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ 
 

 

 

Απάνηηζη 56 

Βιέπεηε Απάληεζε 1. 

 

Δπώηηζη 57 
ρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ «Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ Έξγσλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 
ζηελ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», RFP-381/20 ζα ζέιακε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηα εμήο:  

Άξζξν 21.2.1 -21.2.2 Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα: Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζεηε εάλ ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, νηνδήπνηε πξνζσπηθφ ην νπνίν εξγάδεηαη ζε έλα απφ ηα 
κέιε ηεο έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο ή θαη ησλ ζπγαηξηθψλ/αδεξθψλ εηαηξηψλ απηψλ ζεσξνχληαη 
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φηη απνηεινχλ πφξνη ηεο έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη φρη «ηξίηνη πφξνη» θαη νπφηε δελ 
απαηηείηαη ε ππνβνιή μερσξηζηνχ ΔΔΔ γηα ηηο ζπγαηξηθέο / αδεξθέο εηαηξίεο. 

Απάνηηζη 57 

Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν εξγάδεηαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηνλ δηαγσληζκφ ζεσξείηαη σο ηξίηνο θαη επνκέλσο απαηηείηαη λα ππνβάιεη μερσξηζηφ 
ΔΔΔ. 

 

Δπώηηζη 58 

Θα κπνξνχζε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαιχςεη ηε ζέζε ΚΔ1 λα πξνέξρεηαη απφ 
ηελ θαηαζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ; Πνηνο είλαη ν ρξφλνο πνπ ζα θιεζεί ν χκβνπινο λα 
δψζεη ηα βηνγξαθηθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα θαιχςεη ηηο ζέζεηο ησλ ΚΔ2; 

Απάνηηζη 58 
Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαιχςεη ηηο ζέζεηο ηεο νκάδαο Κ1 απαηηείηαη λα δηαζέηεη 
ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο, φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε/ηξνπνπνηήζεθε κε ην παξφλ ηεχρνο. Ωο πξνο ην 
πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο Κ2, επεηδή ζα θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο θαη ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ., απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκν φπνηε δεηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 

 
Δπώηηζη 59 
Αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθά κε ην άξζξν 7.2 ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ, παξαθαιψ γλσζηνπνηείζηε καο ην κέγηζην χςνο ησλ αμηψζεσλ ηεο Αηηηθφ 
Μεηξφ αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππφςε ζχκβαζεο. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζαηε λα καο 
δηαβεβαηψζεηε φηη έκκεζεο θαη επαθφινπζεο ειιείςεηο θαη βιάβεο ζα εμαηξεζνχλ απφ ηηο 
επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απηή ηε ζχκβαζε;  

Απάνηηζη 59 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ «Ο Αλάδνρνο εθηειεί ηε χκβαζε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο 
θαη ηεο ηέρλεο θαη θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο 
ηνπ.».  

 

Δπώηηζη 60 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε καο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιηζε θαη αζθάιηζε αζηηθήο 
επζχλεο πνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα δηαηεξήζεη γηα ηε ζχκβαζε απηή.  

Απάνηηζη 60 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ ηεχρνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη 
εηδηθφηεξα ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8.9 θαη 8.12 ηνπ ηδίνπ ηεχρνπο. 

 

Δπώηηζη 61 
Αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο Κ2, παξαθαιψ επηβεβαηψζηε καο φηη θαηά ηε θάζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ δε ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ.  

Απάνηηζη 61 

Δπηβεβαηψλεηαη. 
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Δπώηηζη 62 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα καο παξαζρεζεί ζρέδην ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θχξην 
έγγξαθν θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη λνκηθέο ηνπ παξάκεηξνη;  

Απάνηηζη 62 

Σν πκθσλεηηθφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί δελ είλαη δηαζέζηκν ζηελ παξνχζα θάζε 
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, σζηφζν δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα είλαη 
απνιχησο ελαξκνληζκέλν κε ηα ζηνηρεία ησλ ηεπρψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
δελ ζα πεξηιακβάλεη λένπο φξνπο. 

 

Δπώηηζη 63 
ηνλ πίλαθα 11.2 γίλεηαη αλαθνξά γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Παξαθαινχκε 
επηβεβαηψζηε φηη έλαο επξσπατθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηζφηηκνο κε ην EQF 6 (European 
Qualifications Framework) αξθεί. Μεραληθνί Σειεπηθνηλσληψλ (Telecommunication 
engineers) είλαη θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο K1.6, K1.7 θαη K1.8 θαζψο θαη K2.6, 
K2.7, K2.8 θαη K2.10; Θα θξηζνχλ ην ίδην ζηελ αμηνιφγεζε φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 
άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο;  

Απάνηηζη 63 

Σα ζηειέρε ηνπ πίλαθα 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ επξσπατθνχο ηίηινπο 
ζπνπδψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ κεραληθνχο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο 
εηδηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη. Η ηδηφηεηα ή κε ηνπ Μεραληθνχ πνπ δεηείηαη ζηνλ παξφληα 
Γηαγσληζκφ πηζηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά κε ηελ άδεηα αζθήζεσο  επαγγέικαηνο 
απφ ην ΣΔΔ ή κε ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν επίζεκν θνξέα 
άιιεο ρψξαο. 

Οη απαηηήζεηο γηα ηηο ζέζεηο K1.6, K1.7 θαη K1.8 θαζψο θαη K2.6, K2.7, K2.8 θαη K2.10 είλαη 
πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη αθνξνχλ ζε ειεθηξνιφγν κεραληθφ ή κεραλνιφγν κεραληθφ γηα ηε 
ζέζε Κ2.6 θαη ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο, ησλ νπνίσλ ε 
εμεηδίθεπζε (πρ ηειεπηθνηλσλίεο) απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πξνυπεξεζία ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β:   ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΣΑ ΣΔΤΥΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Β1. ΣΔΤΥΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

  Σν άξζξν 21.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 
21.2.2 Βιογπαθικά ημειώμαηα φισλ ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Κ1, ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα Γ.2 ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο, ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη 
ςεθηαθά απφ ην ζηέιερνο ην νπνίν αθνξά ην θάζε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

  
 ε πεξίπησζε αιινδαπψλ ζηειερψλ, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ζηειέρνπο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη 
φηη θαηαλνεί πιήξσο ην θείκελν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαζφζνλ ηνπ 
κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη. 

  
 ε πεξίπησζε αιινδαπψλ ζηειερψλ, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ δήισζε ηνπ ζηειέρνπο, αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο κε ηελ Τπεχζπλε 
Δήισζε ηνπ Ν.1599/96, σο ηέηνηα λνείηαη, έλνξθε βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη 
πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ηειέρνπο. Δηεπθξηλίδεηαη 
φηη ε ελ ιφγσ δήισζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη ην 
εθάζηνηε αιινδαπφ ζηέιερνο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζπλνδεπφκελε κε 
επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Ειιεληθή Γιψζζα. 
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