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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 Σ3 στο 
οδικό τμήμα "Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01) του Κάθετου 
Άξονα 30 της Εγνατίας οδού "Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι / 
Παράκαμψη Ηγουμενίτσας" – Κωδικός Αναφοράς 5983» 

 
ΣΧΕΤ.: Το από 09/02/2022 (ΕΟΑΕ 108478/ID161236/10.02.2022) έγγραφο υποβολής 

ερωτήσεων   
 
Ε1: Στο εν λόγω άρθρο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«19.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
Κάθε προσφέρων που πληροί……. α) Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία, 
τουλάχιστον τις παρακάτω συναφείς μελέτες:….β) να διαθέτει ελάχιστο προσωπικό 
στην «ομάδα μελέτης» αποτελούμενο (αθροιστικά) από:….  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής.» 
Παρακαλούμε πολύ να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση ένωσης, η κάλυψη της 
απαίτησης 19.3α (έργα δεκαετίας) συγκεκριμένης κατηγορίας, μπορεί να καλύπτεται 
από ένα τουλάχιστον μέλος  αυτής – χωρίς το εν λόγω μέλος που καλύπτει την 
απαίτηση 19.3α να συμμετέχει στη συγκεκριμένη κατηγορία μελετών με % ή με άλλον 
τρόπο - χωρίς πρόσθετη προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου / εγγράφου (είτε 
δικαιολογητικά δάνειας εμπειρίας, υπεύθυνη δήλωση, πρακτικό Δ.Σ. εταιρείας ή/και 
άλλο/α έγγραφα).  
Μοναδικό δικαιολογητικό αποτελεί ο πίνακας Προσάρτημα Ι - Υπόδειγμα 1 (κυριότερες 
μελέτες), ο οποίος θα προσκομισθεί σε δεύτερο χρόνο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο ή εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,  
Παρακαλούμε για επιβεβαίωση των ανωτέρω. 

 

Α1: Η Διακήρυξη είναι σαφής. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρ. 19.3α 
αποδεικνύεται με την υποβολή των αναφερομένων στην παρ. 22.2.3 α. της Διακήρυξης. 

 
Ε2: Σε συνέχεια του ανωτέρω ερωτήματος, στην περίπτωση ένωσης, το μέλος της ένωσης 

σε συγκεκριμένη κατηγορία, το οποίο δεν καλύπτει την απαίτηση 19.3α (έργα 
δεκαετίας) της συγκεκριμένης κατηγορίας, θα πρέπει στο ΕΕΕΣ του (σελίδα 5) 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Προκειμένου να απαντήσει ορθά να απαντήσει ως ακολούθως (κόκκινη γραμματοσειρά 
οι ορθές απαντήσεις): 

 
Απάντηση: 
Ναι 
Όνομα της οντότητας 
Συμπράττουσα εταιρεία ή Συμπράττων Μελετητής …(επωνυμία)…. ως προς το σκέλος 
κάλυψης της ειδικής τεχνικής ικανότητας - παρόμοια συναφή έργα δεκαετίας (κατ. ….) - 
εγκεκριμένη οριστική ….. μελέτη σήραγγας οδικού ή σιδηροδρομικού έργου 
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Ταυτότητα της οντότητας 
Αριθμός ΑΦΜ 
Τύπος ταυτότητας 
VAT 
Κωδικοί CPV 
…παρακαλούμε να χορηγήσετε το σχετικό αριθμό… 
 
Πρόσθετα, το μέλος της ένωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία {που δεν καλύπτει την 
απαίτηση 19.3α (έργα δεκαετίας} της συγκεκριμένης κατηγορίας) θα πρέπει στο ΕΕΕΣ 
του (σελίδα 21) να συμπληρώσει ως ακολούθως (κόκκινη γραμματοσειρά η ορθή 
απάντηση): 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  
Ναι. 
 
καθώς οι απαιτήσεις του άρθρου διακήρυξης 19.3 καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης οικονομικών φορέων. 
 
Παράλληλα, το μέλος της ένωσης που καλύπτει την απαίτηση 19.3α κατηγορίας έργου 
στην οποία δεν συμμετέχει συμπληρώνει το πεδίο ΕΕΕΣ του (σελίδα 5) ως ακολούθως 
προκειμένου να απαντήσει ορθά (κόκκινη γραμματοσειρά οι ορθές απαντήσεις): 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Απάντηση: 
Όχι 
Παρακαλούμε για επιβεβαίωση των ανωτέρω και για χορήγηση του σχετικού κωδικού 
CPV. 

 
Α2:  Η Διακήρυξη είναι σαφής. Στην παρ. 19.4 “Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

(Δάνεια εμπειρία)” ορίζεται μεταξύ άλλων:  
«………….Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων1 (για τα 
κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). ……………….». 
 
Ο κωδικός CPV είναι: 71320000 “Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών” 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 

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

                                                             
1 Πρβλ. άρθρο 78, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 


		2022-02-11T15:35:39+0200
	MARIA THANOU




