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ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση οριστικής 
μελέτης της 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στην περιoχή της 
συνοριακής διόδου "Κήποι - Ύψαλα" (τμήμα R15.02) – Κωδικός 
Αναφοράς 5973». 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το από 10/11/2021 (ΕΟΑΕ105237/ID156517/11.11.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων   
2. Το από 15/11/2021 (ΕΟΑΕ105390/ID156735/16.11.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων   
3. Το από 29/11/2021 (ΕΟΑΕ 105887/ID157448/30.11.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
4. Το από 29/11/2021 (ΕΟΑΕ 105890/ID157452/31.11.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
5. Το από 02/12/2021 (ΕΟΑΕ 106041/ID157661/02.12.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων 
6. Το από 02/12/2021 (ΕΟΑΕ 106042/ID157662/02.12.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων 
7. Το από 02/12/2021 (ΕΟΑΕ 106043/ID157663/02.12.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
8. Το από 02/12/2021 (ΕΟΑΕ 106050/ID157679/03.12.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
9. Το από 03/12/2021 (ΕΟΑΕ 106091/ID157765/06.12.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
 

ΤΕΥΧΟΣ “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ” 
 
Ε1:  Ασφαλιστική κάλυψη. Στην παρ. 19.2 της Διακήρυξης ορίζεται ότι κατά την 

προσφορά ο Διαγωνιζόμενος θα καλύπτεται ασφαλιστικά με ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ποσού ίσου προς τη συμβατική αμοιβή (περιλαμβανομένων των 
απροβλέπτων;) και σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων η κάλυψη αυτή 
μπορεί να είναι αθροιστική ή και να προέρχεται από ένα και μόνο μέλος των 
συμπραττόντων γραφείων.  
Υπάρχει δυνατότητα η ασφαλιστική κάλυψη να γίνει με δεσμευτική βεβαίωση 
ασφαλιστικής εταιρείας, ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα εκδοθεί το 
απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έργου; Παρακαλούμε επιβεβαιώστε / 
διευκρινίστε. 

 

Α1: Κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου σε ισχύ ποσού ίσου με τον προϋπολογισμό (παρ. 12.1) της Διακήρυξης, 
ήτοι ποσού 2.239.829 €, σύμφωνα με την παρ. 19.2 “Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια” αυτής. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι 
απρόβλεπτες δαπάνες.  
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος 
αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 19, παρ. 2, εδ. γ' του Ν. 
4412/2016. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς πρέπει να έχει εκδοθεί η βεβαίωση ασφάλισης 
επαγγελματικού κινδύνου για το προϋπολογισμό της μελέτης (2.239.829 €) που θα 
καλύπτει την Μελέτη ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της απαίτησης της 
παραγράφου 19.2 της Διακήρυξης (ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου σε ισχύ ποσού ίσου με τον προϋπολογισμό). Η ανωτέρω βεβαίωση θα 
υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα 
δικαιολογητικά του άρθρου 22 (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης των παρ. 22.1, 22.2 και 22.3 της Διακήρυξης), 
σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. α) της Διακήρυξης. 

 
 
 
Ε2:  Έγγραφα νομιμοποίησης. Σε περίπτωση συμμετοχής στην Ένωση Οικονομικών 

Φορέων και γραφείων του εξωτερικού, αντιλαμβανόμεθα ότι καθοριστική είναι η 
ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών που υποστηρίζουν το ΕΕΕΣ και όχι η 
ημερομηνία της μετάφρασής τους και η επισημείωση της Χάγης (Apostille). 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.  

 

Α2: Επιβεβαιώνεται.  
 
 
 
Ε3: Επίπεδο εμπειρίας Διαγωνιζομένων. Στην παρ. 19.3 της Διακήρυξης αναφέρεται 

ότι οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία μία 
(1) τουλάχιστον εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία οριστική μελέτη γέφυρας 
αναρτημένης από ένα τουλάχιστον πυλώνα (cable stayed ή extradose) με ένα 
τουλάχιστον άνοιγμα μεγαλύτερο των 100μ. Με δεδομένο ότι θα μετάσχουν στο 
διαγωνισμό και γραφεία του εξωτερικού, παρακαλούμε να διευκρινισθεί στην 
αγγλική γλώσσα η αντιστοιχία του όρου «οριστική». Πρόκειται για «final design», 
«detailed design» ή το άθροισμά τους; 

 

Α3: Στο παρόν έγγραφο ακολουθεί συνημμένα η απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
εισήγησης των κριτηρίων επιλογής και αντικειμένου της σύμβασης (Διεύθυνσης 
Μελετών).  

 
 
 
Ε4: Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν υπό τον όρο εκπόνηση εντός της δεκαετίας 

νοείται το σύνολο του χρόνου εκπόνησης ή η ημερομηνία έγκρισης της μελέτης.  
Ο όρος δεκαετία αναφέρεται αυστηρά στο χρονικό διάστημα 14.12.2011 έως 
14.12.2021 ή περιλαμβάνει και όλο το 2011;  

 

Α4: Για την απόδειξη της εμπειρίας της παρ. 19.3 της Διακήρυξης, πρέπει οι μελέτες να 
έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία δεκαετία και όχι απλά να έχουν εγκριθεί ή 
παραληφθεί, σύμφωνα και με την υποσημείωση 168 του Υποδείγματος 1 του 
Προσαρτήματος Ι του τεύχους “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας” (σελ. 60). 
Ο όρος δεκαετία περιλαμβάνει όλο το 2011. 
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Ε5:   Στην παρ. 19.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι κάθε προσφέρων, για να μην 
αποκλειστεί από την Διαδικασία, οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση 
παρόμοιων/συναφών με τις υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με 
συμβάσεις του Διαγωνιζόμενου ως εξής: «….Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία 
δεκαετία, τουλάχιστον μια (1) εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία, οριστική 
μελέτη γέφυρας ανηρτημένης από ένα τουλάχιστον πυλώνα (cable stayed ή 
extradose) με ένα τουλάχιστον άνοιγμα μεγαλύτερο των 100μ. ….». Στο 
Προσάρτημα Ι ορίζεται ως δεκαετία το χρονικό διάστημα από 2011 έως σήμερα.  
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι ως έτος 2011 ορίζεται το ημερολογιακό 
έτος 2011 στο σύνολό του και ως εκ τούτου μελέτες που εκπονήθηκαν κατά το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2021 
που αποτελεί και την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών πληρούν την 
απαίτηση της παρ. 19.3.α) της Διακήρυξης. 

 

Α5: Επιβεβαιώνεται. 
 
 
 
Ε6:  Στην παρ. 19.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι κάθε προσφέρων, για να μην 

αποκλειστεί από τη Διαδικασία, οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων - 
συναφών με τις υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του 
Διαγωνιζόμενου ως εξής:  
«Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον μια (1) εγκεκριμένη 
από την αρμόδια υπηρεσία, οριστική μελέτη γέφυρας ανηρτημένης από ένα 
τουλάχιστον πυλώνα (cable stayed ή extradose) με ένα τουλάχιστον άνοιγμα 
μεγαλύτερο των 100μ…..». Στην παρ. 22.2.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 19.3 της παρούσας) αποδεικνύεται με 
την υποβολή των αναφερομένων κατωτέρω δικαιολογητικών – εγγράφων:  
α. Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.α), δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο 

των κυριοτέρων παρόμοιων – συναφών μελετών, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος I της παρούσας, που εκπονήθηκαν την 
τελευταία δεκαετία (2011 έως σήμερα) από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από 
τα μέλη διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη 
χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του εργοδότη - δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση 
του ιδιώτη εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 
αποτελεσματική εκπόνηση της μελέτης και να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της 
απαίτησης της παρ. 19.3.α) της παρούσας. Αν η βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη 
δεν μπορεί να εκδοθεί, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζομένου………..». 

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελεγκτή (Independent Checking Engineer) γίνεται δεκτό ως 
πιστοποιητικό απόδειξης της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης 
της μελέτης και ως εκ τούτου πλήρωσης της απαίτησης της παρ. 19.3.α) της 
Διακήρυξης. 
 



 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης 
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. Κέντρο : 2310 470448 / 2310 470374 
Εmail: contracts@egnatia.gr 
Δ/νση Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ / Τμήμα: Mελετών /Υπηρεσιών 
Αρμόδιος: M.Θάνου 

 
 

Θεσσαλονίκη, 8/12/2021 
 
 
 

       Αρ. Πρωτ.:106249 
       Κ.Ε.: P90/0000/5973/301/MΘ/ID158032/κτ 

 

 
K:\R1502\Design\Tenders\2021_Οριστική μελέτη γέφυρας_5973\Tefhi\QA\ID158032_ Διευκρινίσεις προς καθε 
ενδιαφερόμενο 5973.docx    Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001  

 

Α6: Στο παρόν έγγραφο ακολουθεί συνημμένα η απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
εισήγησης των κριτηρίων επιλογής και αντικειμένου της σύμβασης (Διεύθυνσης 
Μελετών). 

 
 
 
Ε7: Στην παρ. 20.3 ε) της Διακήρυξης αναφέρεται ότι ο ηλεκτρονικός υποφάκελος 

«Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει:  
«Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η 
δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή 
εκπόνηση της μελέτης (υπόδειγμα 2 του Προσαρτήματος II της παρούσας). Για τα 
πρόσωπα της ομάδας μελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό1 του 
διαγωνιζόμενου πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου 
περί της σχέσης εργασίας με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση 
πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (γραφείου 
μελετών), με την οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας μελέτης / έργου σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. 
Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών.».  
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η υποβολή της παραπάνω Υπεύθυνης 
Δήλωσης αφορά μόνο προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και 
υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής 
περιόδου ισχύος του Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την 
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του 
Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)159 για τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών στην περίπτωση, ενώ στην περίπτωση 
προσφερόντων που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται η υποβολή 
της παραπάνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 

Α7: Η Διακήρυξη είναι σαφής. Τα απαιτούμενα προς υποβολή στοιχεία αφορούν σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους ανεξάρτητα εάν είναι ελληνικές εταιρείες ή όχι.  

 
 
 
Ε8:  Στην παρ. 20.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση 

Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας 
και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία 
μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα 
εύλογο μέγεθος 55 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά 
τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος». Παρακαλώ επιβεβαιώστε 
ότι τα τεύχη για τα οποία γίνεται λόγος πιο πάνω και καθένα από τα οποία θα 
πρέπει να είναι έως 55 σελίδες είναι τα εξής: 

                                                             
1   Με τον όρο στελεχιακό δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο 

δυναμικό του πτυχίου.  
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1)  1ο Τεύχος - Τεχνική Έκθεση 
2)  2ο Τεύχος – Πρόταση Μεθοδολογίας περιλαμβανομένου και του 

χρονοδιαγράμματος 
3)  3ο Τεύχος - Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και 

κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και στοιχεία για 
τη συνοχή της ομάδας μελέτης. 

 

Α8: Επιβεβαιώνεται ότι κάθε ένα από τα τεύχη: Τεχνική Έκθεση (1ο τεύχος), Πρόταση 
Μεθοδολογίας, περιλαμβανομένου του Χρονοδιαγράμματος (2ο τεύχος) και 
Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών 
Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης (3ο Τεύχος) πρέπει να είναι έως 55 
σελίδες. 

 
 
 
Ε9:  Στην παρ. 20.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι o ηλεκτρονικός υποφάκελος 

«Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας γ) Χρονοδιάγραμμα δ) Οργανόγραμμα και έκθεση 
τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του ε) Στοιχεία για τη συνοχή 
της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας 
για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης (υπόδειγμα 2 
του Προσαρτήματος II της παρούσας). «Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση 
Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας 
και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία 
μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα 
εύλογο μέγεθος 55 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά 
τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.».  
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το εύλογο μέγεθος των 55 σελίδων αναφέρεται 
αθροιστικά στο σύνολο της έκτασης του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά», μη 
συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος ή εάν αναφέρεται στην έκταση του 
καθενός επιμέρους τεύχους α, β, δ και ε όπως ορίζονται ανωτέρω.  

 

Α9: Ισχύει η Απάντηση Α8. 
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ΤΕΥΧΟΣ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 
 
Ε10:  Στην παρ. 2.1.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:  

«Το συμβόλαιο ανάθεσης των μελετών θα περιλαμβάνει μία ρήτρα αναθεώρησης, 
χωρίς επιπρόσθετο κόστος, σε περίπτωση που η ΜΕΣΠΕ το αποφασίσει. Οι 
μελέτες θα εγκριθούν από την “Εγνατία Οδός ΑΕ”, καθώς και από την Τούρκικη 
Αρχή Αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες θα υποβληθούν στη ΜΕΣΠΕ 
προς έγκριση. Σε περίπτωση μη έγκρισης, οι μελέτες θα υπόκεινται σε αναθεώρηση 
– σύμφωνα με την προαναφερθείσα ρήτρα αναθεώρησης – και σε περαιτέρω 
έγκριση από τη ΜΕΣΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. Ν.3579/2007 (ΦΕΚ Α’ 133/ 
18.06.2007) “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή 
δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της 
συνοριακής διόδου Κήποι – Ipsala”.».  
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η υποβολή των μελετών στη ΜΕΣΠΕ προς 
έγκριση θα γίνει μετά τη έγκριση από την ΕΟΑΕ του Στάδιο 2 Μελέτης. Σε αντίθετη 
περίπτωση να προσδιοριστούν τα στάδια μετά το πέρας των οποίων, οι μελέτες θα 
υποβάλλονται στη ΜΕΣΠΕ προς έγκριση. 

 

Α10: Στο παρόν έγγραφο ακολουθεί συνημμένα η απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
εισήγησης των κριτηρίων επιλογής και αντικειμένου της σύμβασης (Διεύθυνσης 
Μελετών). 

 
 
 
Ε11::  Στην παρ. 4.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:  

«Συμβατική αμοιβή/ αξία της σύμβασης του Αναδόχου είναι το ποσό της 
Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις 
που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που 
υπογράφεται κατά το άρθρο 186 του Ν.4412/2016, β) εγκριθούν αρμοδίως 
αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής 
του.».  
Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας για τους 
οποίους προβλέπεται αναθεώρηση της αμοιβής του Αναδόχου.  

 

Α11: Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 
 
 
 
Ε12:  Στην παρ. 8.4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:  

“Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτ-ους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.”  
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα για το οποίο παραμένει σε ισχύ 
η ως άνω Ρήτρα Εμπιστευτικότητας.  

 

Α12: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση εγγράφων, πληροφοριών κ.λπ. δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της “Εγνατία Οδός ΑΕ” 
τόσο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, όσο και μετά την λήξη ή λύση 
αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.4 “Εμπιστευτικότητα” του τεύχους 
«Συγγραφή υποχρεώσεων». 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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