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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση οριστικών γεωλογικών, 
γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών της σήραγγας Σ2 με 
υπόγεια εκσκαφή στο οδικό τμήμα "Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 
30.01) του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού "Ηγουμενίτσα - 
Σαγιάδα - Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας" – Κωδικός 
Αναφοράς 5974» 

 
ΣΧΕΤ.: Τα από 26/01/2022 (ΕΟΑΕ 107892/ID160419/26.01.2022), από 28/01/2022 

(ΕΟΑΕ 108064/ID160655/31.01.2022) και από 31/01/2022 (ΕΟΑΕ 
108136/ID160757/01.02.2022) έγγραφα υποβολής ερωτήσεων   

 
 
Ε1:  Παρακαλώ διευκρινίστε μας το εξής: Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου των 

παραγράφων 22.1, 22.2 και 22.3 δηλαδή (1) πιστοποιητικά, ενημερότητες, (2) Υ/Δ, 
βιογραφικά, Υ/Δ μελών ομάδας μελέτης, πίνακας σχετικών μελετών, βεβαιώσεις 
κλπ πρέπει να υπάρχουν υπογεγραμμένα ψηφιακά και ταχτοποιημένα με 
ημερομηνία υπογραφής έως αυτήν του διαγωνισμού ήτοι 16/2/2022 ή εφόσον 
κάποιο σχήμα αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος τότε και μόνο θα έχει την 
υποχρέωση να τα προσκομίσει με ημερομηνίες μετά την πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου;  

 

Α1: Ο χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου αναφέρεται στις 
παραγράφους 22.1, 22.2 και 22.3 της Διακήρυξης πλην των Υ/Δ των παραπάνω 
παραγράφων, όπου ο χρόνος ισχύος τους αναφέρεται στην παράγραφο 22.4 της 
Διακήρυξης.  

 
Ε2: Στο άρθρο 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 20 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 20 σελίδες είναι τα εξής: 
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, Στοιχεία για τη συνοχή της 
ομάδας μελέτης. 

 

Α2:  Επιβεβαιώνεται. 
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Ε3:  Παρακαλώ διευκρινίστε την εξής παράγραφο του άρθρου 20.3 της διακήρυξης: "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 20 σελίδων κειμένου 
μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος 
οργανογράμματος". Ερώτημα: η κάθε μία έκθεση από τις 3 (Τεχνική, Πρ. 
Μεθοδολογίας και Καθηκόντων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες; 

 

Α3: Ναι, βλέπε και ανωτέρω Ερώτηση2 – Απάντηση2. 
 

 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 

 
 
Εσωτερική Διανομή 
1.Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Δ/νση Μελετών 
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