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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.: Τα από 31.03.2022 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 110348/ID164116/05.04.2022) και 

05.04.2022 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 110349/ID164118/05.04.2022) έγγραφα 
υποβολής ερωτήσεων   

 
 
Ε1: Στο Άρθρο 19.1 «Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας» αναφέρεται ότι: «Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό 
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 
του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες 
μελετών της παρ. 12.1 της παρούσας (κατηγορία μελέτης 21 - γεωτεχνικές μελέτες 
και έρευνες & κατηγορία μελέτης 24 – δασικές μελέτες). …………………..…».  
 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τα 
οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 δικαίωμα έγκυρης συμμετοχής στην διαγωνιστική 
διαδικασία έχουν οι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων στις συγκεκριμένες κατηγορίες 
που απαιτούνται, ανεξαρτήτως της τάξεως στις οποίες αυτά ανήκουν, υπό την 
προϋπόθεση ότι επιπλέον καλύπτονται τα απαιτούμενα των παρ. 18 «Λόγοι 
αποκλεισμού» και 19.2 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της οικίας 
διακήρυξης.  

 
Α1: Επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ε2: 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  
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ii. ένα (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή τετραετούς 
εμπειρίας έκαστος σε μελέτες δασικών έργων κατηγορίας 24 (Δασικές 
μελέτες).»  

 
Σύμφωνα με τη διακήρυξη οι προσφέροντες τεχνικού εξοπλισμού ή επαγγελματικής 
ικανότητας δεν θεωρείται ότι προσφέρουν δάνεια εμπειρία και αρκεί Υπεύθυνη 
Δήλωση τους με την οποία συμφωνούν να συνεργαστούν με το Διαγωνιζόμενο.  
 
Στο Μέρος ΙΙ, Τμήμα Γ “Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων” του ΕΕΕΣ υπάρχει η ενότητα:  
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων.  
«Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου 
να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;»  
 
Σε αυτή την ενότητα ο Διαγωνιζόμενος επιλέγει ΟΧΙ?  
Στην περίπτωση επιλογής απάντησης ΝΑΙ συμπληρώνουμε τα στοιχεία των 
προσφερόντων τεχνικού εξοπλισμού και επαγγελματικής ικανότητας; 

 
Α2: Προτείνεται να επιλέγεται «ΟΧΙ», καθώς η απαίτηση της Διακήρυξης είναι η διάθεση 

από τον διαγωνιζόμενο του ελάχιστου εξοπλισμού (γεωτρητικά συγκροτήματα και 
εργαστήριο) της παρ. 19.2 β) και στην περίπτωση που αυτά δεν είναι ιδιόκτητα θα 
προσκομιστούν επιπλέον οι υπεύθυνες δηλώσεις του Προσφέροντα και του 
ιδιοκτήτη του εξοπλισμού με τις οποίες θα βεβαιώνεται η συνεργασία σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 22.2.2.β της Διακήρυξης, χωρίς αυτό 
να αποτελεί στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων του ΕΕΕΣ. 

 
 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου  
Διευθύντρια Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ 
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