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Σν παξόλ Σεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.3 
ηεο Δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ 
εκπξόζεζκα θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΕΗΔΗ. 

Σν Σεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ ζπκπιεξώλεη, ελζσκαηώλεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο 
ηεο Δηαθήξπμεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

ει. 28, ηκήκα 2.2.9.1. Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε όηη νη Τπεξγνιάβνη ππνρξενύληαη λα 
ππνβάιινπλ ΕΕΕ κόλν αλ ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνύ.  

Απάντηση 1 

Επηβεβαηώλεηαη. 

 

Δρώτηση 2 

ει. 12, ηκήκα 2.2.1. «Δηθαίσκα πκκεηνρήο», ζεκείν 3: Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ηελ έλλνηα 
ηεο «ύζηαζεο ύκπξαμεο» θαη εηδηθόηεξα, παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε εάλ ε έλσζε εηαηξεηώλ 
πνπ ζα επηιεγεί σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή.  

Απάντηση 2 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 2.2.1.3 ηεο Δηαθήξπμεο: «…ε έλσζε πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενύηαη, 
εθόζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζύκβαζε, λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. απόθαζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ θάζε κέινπο γηα ηε ζύζηαζε ζύκπξαμεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθό 
έγγξαθν γηα ηε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο,...». 

πλεπώο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ζύζηαζε ζύκπξαμεο, όπνπ ζα θαηαηεζεί απόθαζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ θάζε κέινπο ή γηα ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο, όπνπ ζα θαηαηεζεί ην 
ζρεηηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν.  
 
 

Δρώτηση 3 

ειίδα 42: Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε πσο ζηελ θάζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κόλν ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: ΕΕΕ θαη ζπλνδεπηηθή 
ΤΔ, Εγγπεηηθή Επηζηνιή, ΤΔ ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη ν πκκεηέρσλ ζπκθσλεί θαη 
απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο.  

Απάντηση 3 

Σν πεξηερόκελν ηεο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.3 ηεο 
Δηαθήξπμεο θαη αλαιπηηθά ηα πεξηερόκελα ηνπ θάζε ππνθαθέινπ ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.3 
θαη 2.4.4 αληίζηνηρα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δρώτηση 4 

ειίδα 63: Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ζε ηη είδνπο έληππα αλαθέξεηαη αθξηβώο ην ζεκείν ΙV, ηεο 
παξαγξάθνπ 5.1.1.  

Απάντηση 4 

ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ην ζεκείν IV ηεο παξαγξάθνπ 5.1.1 ηεο Δηαθήξπμεο δελ έρεη 
εθαξκνγή. 
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