
 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

& ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ 

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, 104 38 ΑΘΗΝΑ 

 

 

Αθήνα, 01.02.2021 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για το Έργο με Α/Α ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. 95096 

  

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν τον δημόσιο 

διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή 

Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και 

Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω 

ΣΔΙΤ – Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC007985484 2021-01-07). 

Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σχετικά με την Πρόσκληση 

Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για 

την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων 

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ – Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)» (εφεξής «η Πρόσκληση»), 

παρέχονται οι διευκρινίσεις που ανακοινώνονται με το παρόν.  

Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 12 της Πρόσκλησης. 

Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν άλλως συνάγεται από το παρόν έγγραφο, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία 

αρχικά γράμματα, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση. 

 
  

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ    

 

  

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ   
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1. ΕΡΩΤΗΣΗ 1:   

“ Θέμα: Άρθρο 7.5.2.Γ 

Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του κατασκευαστή που αναγράφεται 

στο άρθρο 7.4.2 της Πρόσκλησης, είναι εξαιρετικά απαιτητική για έργο αυτού του μεγέθους 

και την αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα. Άλλωστε, οι τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν ένα 

έργο ΣΔΙΤ, επικεντρώνονται όσον αφορά τον κατασκευαστή, αυστηρά και αποκλειστικά μόνο 

στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του. 

Όμως με το άρθρο 7.5.2, καταλληλότητα του κατασκευαστή για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας και δη στη παράγραφο (Γ) αυτού, τίθενται μη αναλογικές 

προϋποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός αφορά έργο ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικότερη 

όλων είναι η απαίτηση ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων 45 εκ. € για τον κατασκευαστή, όταν 

σύμφωνα με το άρθρο 7.3.2 της Πρόσκλησης, για τον Υποψήφιο, δηλ. τον Επενδυτή του έργου 

ορίζονται ελάχιστα ίδια κεφάλαια 20 εκ. €!! 

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το άρθρο 3.7 της Πρόσκλησης, η εκτιμώμενη αξία της 

Σύμβασης Σύμπραξης σε καθαρά παρούσα αξία θα ανέλθει σε 60.7 εκ € κατά μέγιστο και σ’ 

αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος: 

α) του συνόλου των τεχνικών μελετών 

β) των εργασιών κατασκευής 

γ) χρηματοδότησης 

δ) τεχνικής διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης 

ε) ασφάλισης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, συστημάτων και υποδομών 

στ) φύλαξης, καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και την εξασφάλιση υγιεινής των 

κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, συστημάτων και υποδομών 

ζ) διοίκησης ΑΕΕΣ 

Με απόλυτη βεβαιότητα υποστηρίζουμε, ότι το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου δεν 

θα υπερβεί το ποσό των 44 εκ. €, στοιχείο το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει πλήρη γνώση. 

Η άποψή μας είναι ότι το άρθρο 7.5.2.Γ πρέπει να απαλειφθεί πλήρως διότι δεν συνάδει έπ’ 

ουδενί σε έργα Συμπράξεων, πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα οι διαγωνισμοί 

κτηριακών έργων ΣΔΙΤ μεγαλύτερου προϋπολογισμού όπως αυτών των Πανεπιστημίων 

Κρήτης, Θεσσαλίας και Δημοκριτείου. Αν παρά ταύτα, η Αναθέτουσα Αρχή διαφωνήσει με 

την άποψή μας, τότε κατ’ ελάχιστο οφείλει σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019 μετά από τις διατάξεις 

του άρθρου 377, περ. 1, παρ. 34 του ν. 4412/2016 που καθορίζει τα ανώτατα όρια 

προϋπολογισμού συμμετοχής εργοληπτικών εταιρειών σε δημόσια έργα, να τροποποιήσει το 

άρθρο 7.5.2.Γ έτσι ώστε και οι εταιρείες 6ης τάξεως να μπορούν να λάβουν μέρος στο 

διαγωνισμό με την ιδιότητα του κατασκευαστή. 

Προσβλέπουμε προς τις δικές σας ενέργειες.” 
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▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 

 

Η απαίτηση της παραγράφου 7.5.2 Γ (α) της Πρόσκλησης παρίσταται εύλογη ενόψει του 

αντικειμένου, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης. Γίνεται 

μνεία ότι πρόκειται για σημαντικό έργο που θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα σε 6 διαφορετικές 

περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών περιοχών, με μεγάλες 

αποστάσεις μεταξύ τους. Άλλωστε, είναι στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να ορίσει 

τα κριτήρια επιλογής όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, τα δε τεθέντα κριτήρια ανταποκρίνονται στην αρχή της αναλογικότητας. 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ 2:   

“Στην παρ. 7.4.2.(β) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου 

εργασιών στον τομέα των οικοδομικών εργασιών κατά τις πλέον πρόσφατες τρεις (3) 

οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, να 

υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (> € 15.000.000) …...». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η έννοια των οικοδομικών εργασιών είναι αυτή που 

αποδίδεται, κατά τα παγίως ισχύοντα από το άρθ. 100 ν. 3669/2008.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:  

 

Η έννοια των οικοδομικών εργασιών είναι αυτή που αποδίδεται, κατά τα παγίως ισχύοντα, 

από το άρθ. 100 ν. 3669/2008 και το άρθ. 45 π.δ. 71/2019. 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ 3:   

“Στην παρ. 7.4.2.(γ) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) 

ετών πριν την Ημερομηνία Υποβολής, να έχει περαιώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα Αποδεκτό 

Έργο, το οποίο έχει παραληφθεί οριστικά από τον κύριο του έργου. Για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου 7.4.2, ως Αποδεκτό Έργο για τη διαπίστωση της ως άνω ειδικής 

εμπειρίας του Κατασκευαστή νοείται σύμβαση κατασκευής κτιριακού έργου (πλην αποθηκών 

και βιομηχανικών κτιρίων) με ελάχιστη συμβατική αξία δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 

15.000.000),......». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε : 

α. Ως συμβατική αξία εννοείται η τελική εγκεκριμένη αξία εκτέλεσης του Αποδεκτού Έργου – 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά - και όχι η αξία της αρχικής σύμβασης. 

β. Για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 7.4.2.(γ) θα πρέπει να γίνεται μνεία τουλάχιστον 

ενός (1) έργου ελάχιστης αξίας 15.000.000 € . 

Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής που θα δηλωθεί επικαλείται σύμβαση στην οποία 

μετείχε ως μέλος Κοινοπραξίας, θα πρέπει να του αναλογεί βάσει του ποσοστού συμμετοχής 

του, ελάχιστη αξία 15.000.000 € από τουλάχιστον ένα έργο και όχι η αξία των 15.000.000 € 

να προκύπτει από το άθροισμα περισσότερων έργων στα οποία συμμετείχε. 

Επίσης, στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής που θα δηλωθεί είναι Ένωση Προσώπων, η 

ανωτέρω αναφερόμενη αξία εκτελεσμένης σύμβασης θα πρέπει να σταθμιστεί με βάση και 
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το ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση Προσώπων και θα πρέπει και πάλι να είναι 

τουλάχιστον 15.000.000 € από τουλάχιστον ένα έργο.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:  

 

α. Επιβεβαιώνεται. 

β. Δεν επιβεβαιώνεται. Ο Κατασκευαστής δύναται να επικαλεστεί περισσότερες 

συμβάσεις (ελάχιστης συμβατικής αξίας € 15.000.000 εκάστη), εφόσον το άθροισμα της 

σταθμισμένης (κατά το ποσοστό συμμετοχής του Κατασκευαστή στον οικονομικό φορέα 

που εκτέλεσε τις ανωτέρω συμβάσεις) αξίας των συμβάσεων ισούται κατ’ ελάχιστον με € 

15.000.000. Αναφορικά με την περίπτωση που ως Κατασκευαστής δηλώνεται Ένωση 

Προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της απαίτησης της παραγράφου 

7.4.2.(γ), θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της σταθμισμένης αξίας των συμβάσεων, που 

έχει εκτελέσει έκαστο μέλος της Ένωσης, με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής 

εκάστου μέλους στην Ένωση Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ 4:   

“Στην παρ. 7.4.3.(α) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα 

(10) ετών πριν την Ημερομηνία Υποβολής, θα πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς και 

τουλάχιστον επί ένα (1) έτος, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση Αποδεκτού Έργου που αφορά τη 

λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών». 

Στην παρ. 7.4.3.(β) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου 7.4.3, ως Αποδεκτό Έργο που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών 

υποδομών νοείται 

(i) κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών υποδομών (πλην αποθηκών και 

βιομηχανικών κτιρίων), η οποία έχει ελάχιστη ετήσια συμβατική αξία τετρακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (€ 400.000), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και .....». 

Στην παρ. 7.4.3.(δ) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Προκειμένου να γίνει επίκληση Αποδεκτού 

Έργου, για τη διαπίστωση της εμπειρίας στους τομείς της συντήρησης και λειτουργίας, ο 

Διαχειριστής ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος αυτού, πρέπει να έχει άμεση 

συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα επί τοις εκατό (30%) και για χρονική περίοδο 

τουλάχιστον επί ένα (1) έτος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την 

Ημερομηνία Υποβολής, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε κοινοπραξία ή ένωση 

προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του 

κατά τα ανωτέρω Αποδεκτού Έργου» ενώ στην παρ. 9.6.3.(β) αναφέρεται «Βεβαιώσεις 

............ στα οποία θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται ......... και ο βαθμός και ο τρόπος 

συμμετοχής του Διαχειριστή στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό συμμετοχής σε 

κοινοπραξία, συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας ειδικού σκοπού κ.λπ.)...». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε : 

α. η σύμβαση Αποδεκτού Έργου δεν είναι απαραίτητο να έχει περαιωθεί αλλά αρκεί να 

εκτελείται ήδη επί τουλάχιστον ένα έτος. 



 

5 
 

β. για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 7.4.3.(β) θα πρέπει να γίνεται μνεία τουλάχιστον 

μίας (1) σύμβασης Αποδεκτού Έργου η οποία έχει ελάχιστη ετήσια συμβατική αξία 

τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής που θα δηλωθεί επικαλείται σύμβαση στην οποία μετείχε 

ως μέλος Κοινοπραξίας, θα πρέπει να του αναλογεί βάσει του ποσοστού συμμετοχής του, 

ελάχιστη ετήσια συμβατική αξία τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000). 

γ. στην παρ. 7.4.3.(δ) με τον όρο «συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας» νοείται μόνο 

η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού όπως αναγράφεται και στην 

παρ. 9.6.3.(β). Η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας πλην ειδικού σκοπού (π.χ. 

θυγατρικής, μητρικής εταιρείας, κλπ) θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο ως επίκληση 

δάνειας ικανότητας από Τρίτο Φορέα.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:  

α. Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση Αποδεκτού Έργου δεν είναι απαραίτητο να έχει 

περαιωθεί, αλλά ο Διαχειριστής θα πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς και τουλάχιστον επί 

ένα (1) έτος, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση Αποδεκτού Έργου, κατά τα αναφερόμενα στην 

παρ. 7.4.3.(α) της Πρόσκλησης. 

β. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν την Ημερομηνία 

Υποβολής, ο Διαχειριστής θα πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς και τουλάχιστον επί ένα 

(1) έτος, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση Αποδεκτού Έργου που αφορά τη λειτουργία και 

συντήρηση κτιριακών υποδομών (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), με ελάχιστη 

ετήσια συμβατική αξία τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000), μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εντούτοις, η ελάχιστη ετήσια συμβατική αξία των 

τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφορά στην 

ελάχιστη ετήσια αξία της σύμβασης Αποδεκτού Έργου και όχι σε στάθμιση κατά το 

ποσοστό συμμετοχής του Διαχειριστή ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, του μέλους 

αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, ή στο 

μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του Αποδεκτού Έργου. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Διαχειριστής πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα επί τοις 

εκατό (30%) και για χρονική περίοδο τουλάχιστον επί ένα (1) έτος, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής. 

γ. Δεν επιβεβαιώνεται. Διευκρινίζεται ότι με τον υπόψη όρο νοείται η συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, ή στο μετοχικό 

κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και λειτουργίας του Αποδεκτού Έργου, ως αυτό ορίζεται στις σχετικές 

διατάξεις της Πρόσκλησης.  

5. ΕΡΩΤΗΣΗ 5:   

“Στην παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης αναφέρεται «Οι προϋποθέσεις, που απαιτείται να 

καλύπτονται για την απόδειξη της καταλληλότητας του Κατασκευαστή για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι οι εξής: 

(α) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους € 45.000.000. …………. 
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(β) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους € 2.700.000, ……………….. 

(γ) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους € 2.700.000, ………………. 

(δ) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους € 9.000.000, ……………….. 

(ε) Στελέχωση κατ’ ελάχιστο δεκατεσσάρων (14) μηχανικών με 14ετή τουλάχιστον εμπειρία 

για έκαστο εξ’ αυτών και δώδεκα (12) μηχανικών με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο 

εξ αυτών. 

(στ) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας) 

(i) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4. ……. 

(ii) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, ……. 

(ζ) Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 

διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν». 

Στην παρ. 9.7.3.(α) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Εάν ο Κατασκευαστής ....... είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να υποβάλει σχετικό αποδεικτικό για την εγγραφή 

του .........., στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω κατηγορίες 

έργων: : (i) οικοδομικών και (ii) ηλεκτρομηχανολογικών, όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2, από 

το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια της υποπαραγράφου Γ της παρ. 7.5.2, 

το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, ...............».. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν 

βεβαίωση εγγραφής στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ - σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις - δεν 

απαιτείται να αποδείξουν τα κριτήρια της παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:  

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν.3669/2008, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην 7η τάξη 

του Μ.Ε.ΕΠ σε ισχύ, κατά τις κείμενες διατάξεις, καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 7.5.2.Γ. 

της Πρόσκλησης και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών 

στοιχείων, εφόσον δεν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ 6:   

“Στην παρ. 7.5.3.Α της Πρόσκλησης αναφέρεται « Ο Μελετητής, όπως θα κατονομάζεται στην 

επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων 

που ενεργεί ως Μελετητής, τα μέλη αυτού ...............». 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, δεν 

απαιτείται τα μέλη του να συμπράξουν μεταξύ τους κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:  

 

Επιβεβαιώνεται. Διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται περιορισμός αναφορικά με τις εσωτερικές 

σχέσεις μεταξύ των Μελετητών ή την ευθύνη τους έναντι του Κατασκευαστή ούτε 

υποχρέωση η τυχόν Ένωση Προσώπων των Μελετητών να περιβληθεί συγκεκριμένη 



 

7 
 

νομική μορφή. 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ 7:   

“Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο κατασκευαστής, οι μελετητές και ο Διαχειριστής 

δεν θεωρούνται Τρίτοι Φορείς όπως έχει διευκρινισθεί και σε προηγούμενους διαγωνισμούς 

και επομένως δεν χρειάζεται να υπογράψουν και υποβάλουν το Παράρτημα 3 – Υπόδειγμα 2 

Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:  

 

Επιβεβαιώνεται. Ο Κατασκευαστής, ο Μελετητής και ο Διαχειριστής εμπίπτουν στην 

έννοια του υπεργολάβου. 

8. ΕΡΩΤΗΣΗ 8:   

“Στην Πρόσκληση δεν γίνεται αναφορά σε ποιον Υποφάκελο θα υποβληθεί το Παράρτημα 3 

(Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2). 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα 1) θα υποβληθεί στον 

Υποφάκελο Γ ενώ το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα 2) στον Υποφάκελο Δ .” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:  

 

Επιβεβαιώνεται. Παραπέμπουμε στις σαφείς διατάξεις της παρ. 8.7 του άρθρου 8 της 

Πρόσκλησης. 

9. ΕΡΩΤΗΣΗ 9:   

“Σύμφωνα με την παρ. 9.6.2 της Πρόσκλησης, για την απόδειξη του κριτηρίου της παρ. 

7.4.2.(γ) της Πρόσκλησης ο Κατασκευαστής υποχρεούται να υποβάλει : 

- Πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

- Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις αναφερόμενες στα έργα του πίνακα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9, που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (π.χ. αναθέτουσα αρχή 

ή αναθέτων φορέας, κύριος του έργου, ανεξάρτητος μηχανικός), όπου θα αναφέρεται ο 

ανάδοχος, το είδος του έργου σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω, και θα πιστοποιείται 

η επιτυχής και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης και 

περαίωσης των εργασιών καθώς και ο εργοδότης με τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις θα πρέπει επίσης να 

αναφέρεται η εκτελεσμένη αξία της σύμβασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του 

κατασκευαστή στο δηλούμενο έργο.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:  

 

Η διατύπωση της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 9.6.2 της Πρόσκλησης είναι σαφής ως 

προς το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εμπεριέχουν 

τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή οποιασδήποτε επιπλέον 

πληροφορίας από τις ζητούμενες ρητά στην περίπτ. 9.6.2 (ε), είναι αποδεκτή. 
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10. ΕΡΩΤΗΣΗ 10:   

“Αν και στην παρ. 7.4.3.(β) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου 7.4.3, ως Αποδεκτό Έργο που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών 

υποδομών νοείται (i) κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών υποδομών (πλην 

αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), η οποία έχει ελάχιστη ετήσια συμβατική αξία 

τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000) …» στην παρ. 9.6.3.β και γ (απόδειξη του ανωτέρω 

κριτηρίου) δεν ζητείται στις βεβαιώσεις να γίνεται αναφορά στην ετήσια συμβατική αξία ενώ 

στο Παράρτημα ζητείται να συμπληρωθεί μόνο η «Συνοπτική Περιγραφή και αξία του έργου». 

Δεδομένου ότι η ετήσια συμβατική αξία αποτελεί κριτήριο το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται 

ευχερώς, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να 

αναφέρεται είτε στις βεβαιώσεις είτε στις συμβάσεις και παρακαλούμε να προστεθεί η 

πληροφορία στο Παράρτημα 7.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:  

 

Η διατύπωση των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 9.6.3 της Πρόσκλησης είναι 

σαφής ως προς το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

εμπεριέχουν οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα των συμβάσεων. Σε κάθε 

περίπτωση, η παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας από τις ζητούμενες ρητά στις 

περίπτ. (β) και (γ) της παραγράφου 9.6.3 της Πρόσκλησης, είναι αποδεκτή. 

 

11. ΕΡΩΤΗΣΗ 11:   

“Στο Παράρτημα 7 ζητείται να συμπληρωθεί η «Συνοπτική περιγραφή και αξία του έργου». 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 7.4.3.(β) το κριτήριο είναι η ετήσια συμβατική αξία, 

παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως αξία του έργου νοείται η ετήσια συμβατική αξία.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:  

 

Δεν επιβεβαιώνεται. 

12. ΕΡΩΤΗΣΗ 12:   

“Στον πίνακα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 υπάρχει πρόβλεψη για τη συμπλήρωση του 

κριτηρίου της παρ. 7.4.2.(β) - ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

για πέντε (5) οικονομικές χρήσεις ενώ το κριτήριο αφορά τις πλέον πρόσφατες τρεις (3) 

οικονομικές χρήσεις. Επίσης στην τελευταία στήλη ζητείται να συμπληρωθεί ο «ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ενώ το κριτήριο της παρ. 7.4.2.(α) είναι ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ θα συμπληρωθεί για τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και στη στήλη ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ θα συμπληρώσουμε τον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.” 
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▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:  

 

Ορθά παρατηρείται ότι στην περ. (β) της παραγράφου 7.4.2 της Πρόσκλησης το κριτήριο 

αφορά στον ετήσιο μέσο όρο του κύκλου εργασιών στον τομέα των οικοδομικών εργασιών 

κατά τις πλέον πρόσφατες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις. Συνεπώς, στον πίνακα σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων ν* , ν* -1 και ν*- 2. Στα λοιπά πεδία 

ν* -3 και ν* -4 μπορεί να τεθεί η απάντηση «ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ». 

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, διευκρινίζουμε ότι η συμπλήρωση της στήλης 

«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» στον πίνακα του Παραρτήματος 9 αφορά στο κριτήριο της 

παραγράφου 7.4.2.(α). 

13. ΕΡΩΤΗΣΗ 13:   

“1)Προτείνουμε να διαγραφούν από το ΕΕΕΣ τα παρακάτω πεδία δεδομένου ότι δεν 

αποτελούν απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μη 

απάντησής τους. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΕΦΕΡΟΝΤΩΝ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 

-Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

-Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: 

ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Δ 

- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

-Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

-Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του 

έργου. 

2) Επίσης προτείνουμε να γίνει εισαγωγή στο ΕΕΕΣ πεδίου με τίτλο «Για τις συμβάσεις 

υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί». Το συγκεκριμένο πεδίο θα 

συμπληρωθεί από τον Διαχειριστή για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.4.3 της 

Πρόσκλησης (Εμπειρία 10ετίας στη λειτουργία και συντήρηση Αποδεκτών Έργων) . 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 7, επιβεβαιώστε επίσης οτι θα αρκεί η 

αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7».” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:  

1) Τα πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. που αφορούν στο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, στις 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στα 

πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης θα απαλειφθούν.  
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Επισημαίνεται ότι το πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. με τίτλο «Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου» συμπληρώνεται, κατά 

περίπτωση, για την προαπόδειξη απαιτήσεων της παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης. 

2) Θα προστεθεί το εν λόγω πεδίο. Στο πεδίο αυτό του ΕΕΕΣ αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7», άλλως μπορεί να εισαχθεί ρητή αναφορά περί συμμόρφωσης του 

Διαχειριστή προς τα τιθέμενα κριτήρια με όποια εξειδίκευση κριθεί σκόπιμη ή αναγκαία. 

  

14. ΕΡΩΤΗΣΗ 14:   

“ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 (“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών: 

Σύμφωνα με την παρ. 7.4.2.(α) της Πρόσκλησης το κριτήριο είναι ο ετήσιος μέσος όρος του 

κύκλου εργασιών μόνο από Κατασκευές και όχι ο ολικός κύκλος εργασιών. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως «(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών» νοείται ο 

«Ετήσιος κύκλος εργασιών από Κατασκευές» και ότι το προαναφερόμενο πεδίο 

συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14: 

 

Το εν λόγω πεδίο έχει τεθεί εκ παραδρομής και θα απαλειφθεί. 

15. ΕΡΩΤΗΣΗ 15:   

“Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών: 

Σύμφωνα με την παρ. 7.4.2.(α) της Πρόσκλησης το κριτήριο είναι ο ετήσιος μέσος όρος του 

κύκλου εργασιών μόνο από Κατασκευές και όχι ο ολικός κύκλος εργασιών. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως «Μέσος Ετήσιος κύκλος εργασιών» νοείται ο 

«Μέσος Ετήσιος κύκλος εργασιών από Κατασκευές» και ότι το προαναφερόμενο πεδίο 

συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15: 

Επιβεβαιώνεται. 

16. ΕΡΩΤΗΣΗ 16:   

“Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών :  
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή για 

την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.4.2.(β) της Πρόσκλησης (ετήσιος μέσος όρος κύκλου 

εργασιών στον τομέα των Οικοδομικών Εργασιών).” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16: 

Το εν λόγω πεδίο έχει τεθεί εκ παραδρομής και θα απαλειφθεί. 
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17. ΕΡΩΤΗΣΗ 17:   

“Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) :  
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο θα συμπληρωθεί 

υποχρεωτικά μόνο στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 

7.5.2.Γ.(στ) της Πρόσκλησης. Οι Κατασκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του 

ΜΕΕΠ δεν απαιτείται να το συμπληρώσουν.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17: 

Επιβεβαιώνεται. 

18. ΕΡΩΤΗΣΗ 18:   

“Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται: 

- στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου για την κάλυψη των κριτηρίου της παρ. 7.3.3 (Μέσος όρος ιδίων 

κεφαλαίων) και της παρ. 7.3.9 (Δανειοληπτική Ικανότητα) της Πρόσκλησης. 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλονται το Παράρτημα 5 και η Επιστολή χρηματοδοτικής 

υποστήριξης από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η 

αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ........... (αναγραφή 

επωνυμίας ιδρύματος)». 

-στο ΕΕΕΣ του Κατασκευή για την κάλυψη των κριτηρίου των παρ. 7.5.2.Γ.(α) έως και 

7.5.2.Γ.(δ) της Πρόσκλησης. Οι Κατασκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του 

ΜΕΕΠ δεν απαιτείται να το συμπληρώσουν.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18: 

 

Το οικείο πεδίο του ΕΕΕΣ συμπληρώνεται:  

− Από τον Υποψήφιο για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.3 της Πρόσκλησης. 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλονται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 και η Επιστολή χρηματοδοτικής 

υποστήριξης από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, στο οικείο πεδίο του ΕΕΕΣ αρκεί 

η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ … 

(αναγραφή επωνυμίας ιδρύματος)», άλλως μπορεί να εισαχθεί ρητή αναφορά περί 

συμμόρφωσης του Υποψηφίου προς τα τιθέμενα κριτήρια με όποια εξειδίκευση κρίνει 

ο Υποψήφιος σκόπιμη ή αναγκαία. 

− Κατά περίπτωση για την προαπόδειξη απαιτήσεων της παρ. 7.5.2.Γ της Πρόσκλησης. 

Δεν απαιτείται συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου από τους Κατασκευαστές που είναι 

εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ. 

19. ΕΡΩΤΗΣΗ 19:   

“Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση εργασιών του συγκεκριμένου τύπου: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται στο ΕΕΕΣ του Κατασκευή για την 

κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.4.2.(γ) της Πρόσκλησης (Εμπειρία 10ετίας σε κατασκευή 

Αποδεκτών Έργων). 
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Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 9, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η αναγραφή 

«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9».” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19: 

 

Επιβεβαιώνεται. 

20. ΕΡΩΤΗΣΗ 20:   

“Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται: 

- στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.5.2.Γ.ε της 

Πρόσκλησης. Οι Κατασκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ δεν 

απαιτείται να το συμπληρώσουν. 

- στο ΕΕΕΣ του Μελετητή για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης. 

Οι Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών δεν απαιτείται να 

το συμπληρώσουν.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20: 

 

Το οικείο πεδίο του ΕΕΕΣ συμπληρώνεται:  

− Κατά περίπτωση, για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.5.2.Γ (ε) της 

Πρόσκλησης. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην 7η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ σε ισχύ, 

κατά τις κείμενες διατάξεις, καλύπτει την εν λόγω απαίτηση της Πρόσκλησης και 

συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον δεν 

ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

− Κατά περίπτωση, για την προαπόδειξη της απαίτησης της παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης, 

εφόσον στο πιστοποιητικό εγγραφής του Μελετητή στους επίσημους καταλόγους ή 

στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένος δεν 

αναφέρει το ζητούμενο στελεχιακό δυναμικό της παρ. 7.5.3.Γ της Πρόσκλησης και από 

τον Μελετητή που εμπίπτει στην παρ. 9.7.4.(ε) της Πρόσκλησης. 

21. ΕΡΩΤΗΣΗ 21:   

“«Άρθρα 7.3.9 & 9.5.6: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για την πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 

7.3.9 και 9.5.6 της Διακήρυξης αρκεί η υποβολή της επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης 

κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.5.6.»” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21: 

 

Επιβεβαιώνεται. 

22. ΕΡΩΤΗΣΗ 22:   

“Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο Κατασκευαστής, Διαχειριστής και ο Μελετητής δεν 

θεωρούνται τρίτοι φορείς, κατ’ άρθρο 8 της Πρόσκλησης, επομένως δεν απαιτείται η 
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υποβολή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 (Υπόδειγμα 2, Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής 

Ικανότητας Τρίτων).” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22: 

 

Επιβεβαιώνεται. Ο Κατασκευαστής, ο Μελετητής και ο Διαχειριστής εμπίπτουν στην 

έννοια του υπεργολάβου. 

23. ΕΡΩΤΗΣΗ 23:   

“Δεδομένου ότι ο Κατασκευαστής, θα συμβληθεί με τον Ι.Φ.Σ. με σύμβαση Μελέτης – 

Κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2, της Πρόσκλησης και ο 

Μελετητής θα συμβληθεί με τον Κατασκευαστή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.3. 

της Πρόσκλησης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι άπαντες εμπίπτουν στην έννοια του 

υπεργολάβου του Ι.Φ.Σ. και ως τέτοιοι πρέπει να δηλωθούν και στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου. 

Δεδομένου ότι ο Διαχειριστής, θα συμβληθεί με τον Ι.Φ.Σ. με σύμβαση Διαχείρισης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εμπίπτει στην έννοια 

του υπεργολάβου του Ι.Φ.Σ. και ως τέτοιος πρέπει να δηλωθεί και στο ΕΕΕΣ του Υποψηφίου.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23: 

 

Επιβεβαιώνονται. 

24. ΕΡΩΤΗΣΗ 24:   

“Σε αμφότερες τις Παραγράφους 7.4.2.(α)&(β) αναφορικά με την Τεχνική και Επαγγελματική 

Ικανότητα του Κατασκευαστή ζητείται: 

«Ο ετήσιος μέσος όρος … κατά τις πλέον πρόσφατες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις …» 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως στον Πίνακα του Παραρτήματος 8 στη στήλη «ΕΤΟΣ» οι 

γραμμές που περιλαμβάνουν τα έτη «ν*-3» και «ν*-4» έχουν προστεθεί εκ παραδρομής και 

μπορούν να διαγραφούν, άλλως να απαντηθεί «ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ» τόσο στη στήλη «ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», όσο και στη στήλη «ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24: 

 

Επιβεβαιώνεται. 

25. ΕΡΩΤΗΣΗ 25:   

“Στην παράγραφο 7.4.3.(δ) αναφέρεται πως: 

«Προκειμένου να γίνει επίκληση … άμεση συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον δέκα επί τοις 

εκατό (30%) και για χρονική περίοδο…» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν ισχύει η ολόγραφη ή η αριθμητική τιμή.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25: 

 

Η ολόγραφη τιμή έχει τεθεί σε «δέκα επί τοις εκατό» εκ παραδρομής. Αντικαθίσταται από 
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την ορθή ολόγραφη τιμή «τριάντα επί τοις εκατό». 

26. ΕΡΩΤΗΣΗ 26:   

“Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων της 

Παραγράφου 7.5.2.Γ, για την περίπτωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγκατεστημένων 

στην Ελλάδα, αρκεί η προσκόμιση Βεβαίωσης ΜΕΕΠ, η οποία τεκμηριώνει την εγγραφή στην 

7η Τάξη.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26: 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 & 100 του ν.3669/2008, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην 7η τάξη του 

Μ.Ε.ΕΠ σε ισχύ, κατά τις κείμενες διατάξεις, καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 7.5.2.Γ. της 

Πρόσκλησης και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων, 

εφόσον δεν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

27. ΕΡΩΤΗΣΗ 27:   

“Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ικανοποιείται / πληρούται η απαίτηση του 

άρθρου 7.4.2.γ (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα του Κατασκευαστή) της Πρόσκλησης, 

στην περίπτωση που ο  Κατασκευαστής είναι Ένωση Προσώπων, εφόσον το ένα μόνο μέλος 

της Ένωσης περαίωσε επιτυχώς τουλάχιστον ένα Αποδεκτό έργο (κτιριακό, ελάχιστης 

συμβατικής αξίας 15.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών) 

δεδομένου ότι, σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης 

οικονομικών φορέων, η ως άνω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται και από ένα μόνο μέλος 

της Ένωσης, αλλιώς αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη αυτής και κατ’ 

αντιστοιχία και με τα οριζόμενα στο αρ. 7.4.3 (δ) για την εμπειρία του Διαχειριστή σε 

Αποδεκτά Έργα.” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27: 

 

Δεν επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των εδαφιών 3, 4 και 5 της παρ. 7.4.2 

(γ) της Πρόσκλησης: «Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή του ως άνω κριτηρίου, θα 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της σταθμισμένης (κατά το ποσοστό συμμετοχής του 

Κατασκευαστή στον οικονομικό φορέα που εκτέλεσε τις ανωτέρω συμβάσεις) αξίας των 

συμβάσεων που επικαλείται ο Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής είναι 

Ένωση Προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, θα 

λαμβάνεται υπόψη η σταθμισμένη αξία των ανωτέρω συμβάσεων, που έχει εκτελέσει έκαστο 

μέλος της Ένωσης. Η κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό 

συμμετοχής εκάστου μέλους στην Ένωση Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής.». 

Κατά τα λοιπά, υπενθυμίζουμε ότι μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 8 της 

Πρόσκλησης («Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων»). 

28. ΕΡΩΤΗΣΗ 28:   

“«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ: 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή 
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τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου» Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι 

συμπληρώνεται από τον Διαχειριστή για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 7.4.3 της 

Πρόσκλησης (Λειτουργία και Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών). Δεδομένου ότι 

συνυποβάλλεται το Παράρτημα 7, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7».” 

▪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28: 

Στο ΕΕΕΣ θα προστεθεί το πεδίο με τίτλο «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών 

είδους που έχει προσδιοριστεί», προς συμπλήρωση από τον Διαχειριστή για την κάλυψη της 

απαίτησης της παρ. 7.4.3 της Πρόσκλησης. Στο πεδίο αυτό του ΕΕΕΣ αρκεί η αναγραφή 

«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7», άλλως μπορεί να εισαχθεί ρητή αναφορά περί 

συμμόρφωσης του Διαχειριστή προς τα τιθέμενα κριτήρια με όποια εξειδίκευση κριθεί 

σκόπιμη ή αναγκαία. 
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