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Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝ ISO 9001  

 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 
ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Εκτέλεση B' φάσης γεωερευνητικών 
εργασιών στο οδικό τμήμα "Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01) 
του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού "Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - 
Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας" - Κωδικός Αναφοράς 6002» 

 
 
ΣΧΕΤ.: Το από 09/03/2022 (ΕΟΑΕ 109417/ID162713/09.03.2022) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων   
 
 
Ε: Στο άρθρο 19, παρ. 19.2 στην ειδική εμπειρία ζητούνται τα εξής μεταξύ άλλων:  

«………………………………………………………………………………………… 
 
β) να διαθέτει ελάχιστο εξοπλισμό αποτελούμενο από: 

i. τέσσερα (4) γεωτρητικά συγκροτήματα (ισχύος κατ’ ελάχιστο 50hp έκαστο) 
μισθωμένα ή ιδιόκτητα και 

ii. πιστοποιημένο εργαστήριο που να εκτελεί τουλάχιστον δοκιμές 
εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, και 

 
γ) να διαθέτει ελάχιστο προσωπικό στην «ομάδα μελέτης/έρευνας» αποτελούμενο 

από: 
i. δύο (2) μελετητές δωδεκαετούς  και τρεις (3) μελετητές οκταετούς εμπειρίας 

έκαστος  σε μελέτες κατηγορίας 21(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) και  
ii. ένα (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή τετραετούς 

εμπειρίας έκαστος σε μελέτες δασικών έργων κατηγορίας 24 (Δασικές 
μελέτες).» 

 
Ερώτημα 1:  Σχετικά με τον εξοπλισμό: σε περίπτωση μίσθωσής του (τρυπάνια ή 

εργαστήριο) μπορούν να διατεθούν τα τρυπάνια ή το εργαστήριο σε 
πάνω από μία συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία;  

 
Ερώτημα 2:  Σχετικά με τους μελετητές κατηγορίας 24 (δασικές μελέτες), μπορεί 

αυτή η εμπειρία να καλυφεί από έναν μελετητή 12ετούς εμπερίας (με 
πτυχίο Γ' τάξεως στην κατηγορία 24) ή χρειάζονται ένας μελετητής 
8ετούς και ένας 4ετούς αθροιστικά; 

 
 
Α1: Ο εξοπλισμός (γεωτρύπανα ή/και εργαστήριο) σε περίπτωση μίσθωσης μπορεί να 

διατεθεί σε πάνω από μία συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία. 
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Α2: Το ελάχιστο προσωπικό πρέπει να είναι αθροιστικά ο ζητούμενος αριθμός και δεν 

μπορεί η εμπειρία να αντικατασταθεί από έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.  
 
 
 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 

Ουρανία Κουρουμλή  
Διευθύντρια Μελετών 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1.Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Δ/νση Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ 
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