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Αθήνα,  21 Απριλίου 2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 10.03.2022 
Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΑΚΑ» όπως ισχύει. 
 

 

Αντικείμενο : Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 
10.03.2022 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΑΚΑ» όπως ισχύει.  
 

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι 
παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που 
διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του 
Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους 
Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2   
 

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ 

# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1.  4.1.1 περ. 2 Η ΥΔ του άρθρου 4.1.1 περ. 2 (σελ. 23 της διακήρυξης) μπορεί να 
είναι κοινή για όλα τα μέλη της ένωσης και να υπογράφεται 
ψηφιακά από τον εκπρόσωπο της ένωσης; 

Αν τα μέλη της ένωσης προσώπων έχουν εξουσιοδοτήσει τον 
κοινό τους εκπρόσωπο ώστε να υπογράφει ως εκπρόσωπός 
τους τις υπεύθυνες δηλώσεις εκάστου μέλους που προβλέπει 
το άρθρο 4.1.1 περ. 2 της Πρόσκλησης, μπορεί να τις 
υπογράψει σε ενιαίο κείμενο στο οποίο όμως θα αναφέρει τα 
στοιχεία καθενός εκ των μελών επ' ονόματι και για λογαριασμό 
του οποίου υποβάλλει τη δήλωση. 

2.  4Γ. περ. α Η δήλωση συνυπευθυνότητας του άρθρου 4Γ περ. α μπορεί να 
είναι κοινή για όλα τα μέλη της ένωσης και να υπογράφεται 
ψηφιακά από τον εκπρόσωπο της ένωσης; 

Αν τα μέλη της ένωσης προσώπων έχουν εξουσιοδοτήσει τον 
κοινό τους εκπρόσωπο ώστε να υπογράφει ως εκπρόσωπός 
τους τις υπεύθυνες δηλώσεις εκάστου μέλους που προβλέπει 
το άρθρο 4.Γ περ. α της Πρόσκλησης, μπορεί να τις υπογράψει 
σε ενιαίο κείμενο στο οποίο όμως θα αναφέρει τα στοιχεία 
καθενός εκ των μελών επ' ονόματι και για λογαριασμό του 
οποίου υποβάλλει τη δήλωση. 

3.  4Γ. περ. β Το ιδιωτικό συμφωνητικό περί σύστασης ένωσης μπορεί να 
υπογράφεται ψηφιακά από τους εκπροσώπους των μελών της 
ένωσης (διότι στη διακήρυξη κάνει λόγο για θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής, πράγμα που είναι εξαιρετικά δυσχερές καθώς η 
ένωση αποτελείται, μεταξύ άλλων, και από αλλοδαπές εταιρείες, 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οποίων δεν βρίσκονται στην Ελλάδα); 

Εφ' όσον τεθεί ηλεκτρονική υπογραφή (Εγκεκριμένη διάταξη 
δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής) σε ηλεκτρονικό 
έγγραφο, που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II του 
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, τότε κατά τον ν. 4727/2020 (άρθρο 
50 παρ. 1) δεν χρειάζεται επικύρωση γνησιότητας υπογραφής.   

4.  4.1.4.κ. Το άρθρο 4.1.4.0 έχει τίτλο επαγγελματική και τεχνική ικανότητα 
αλλά συμπεριλαμβάνει (εκτός από κριτήρια επαγγελματικής και 
τεχνικής ικανότητας) και κριτήρια αναφορικά με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Αυτό σε συνδυασμό με την 
αναφορά (στη σελ. 39) ότι σε περίπτωση ένωσης, οι παραπάνω 
ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Επειδή η Πρόσκληση έχει υπ' όψιν της τη διαφορά απαιτήσεων 
δυναμικού από κράτος σε κράτος ανά κατηγορία μελέτης ή 
ακόμα και την έλλειψη προϋποθέσεων δυναμικού, προβλέπει 
στον όρο 4.1.4.κ. δικαιολογητικά μόνο για τα μέλη της 
προτεινόμενης Ομάδας Έργου. 
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μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 
γεννά τα παρακάτω ερωτήματα: 
- Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και στα αντίστοιχα μητρώα κρατών μελών 
της ΕΕ για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις ανήκει στα κριτήρια 
αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
και είθισται να πρέπει να πληρούται από όλα τα μέλη της ένωσης 
(και όχι αθροιστικά λ.χ. από ένα εξ αυτών). 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πρέπει να προσκομιστούν σχετικά 
πιστοποιητικά εγγραφής για όλα τα μέλη της ένωσης. 
- Το στελεχικό δυναμικό (βάσει του οποίου αποκτάται και πτυχίο 
αντίστοιχης τάξης) είναι κάτι διαφορετικό από την ομάδα έργου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.0 περ. 3 ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 
να διαθέτει το κατ' ελάχιστον αναφερόμενο στο ίδιο άρθρο 
δυναμικό για την κατηγορία μελέτης 08. Το πρώτο ερώτημα που 
προκύπτει είναι εάν θα πρέπει (όπως και για την εγγραφή στα ως 
άνω μητρώα) να διαθέτουν το εν λόγω δυναμικό όλα τα μέλη της 
ένωσης. Εν προκειμένω η ένωση θα αποτελείται από πέντε 
εταιρείες (ημεδαπές και αλλοδαπές). Αντιλαμβανόμαστε ότι το 
κατ ́ ελάχιστον δυναμικό για την κατηγορία μελέτης 08 
αποδεικνύεται από ημεδαπή επιχείρηση με την προσκόμιση του 
σχετικού μελετητικού πτυχίου αντίστοιχης τάξεως. Εφόσον, όμως, 
δεν υπάρχει πτυχίο αντίστοιχης τάξης ή εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπές επιχειρήσεις, πώς αποδεικνύεται η ελάχιστη 
στελέχωση (δυναμικό); Δεν αναφέρεται κάτι στο άρθρο 4.1.4.1.κ 
παρά μόνο για την ομάδα έργου (που όπως αναφέρθηκε αποτελεί 
κάτι διαφορετικό). Πρέπει να προσκομιστεί για το δυναμικό ό,τι 
ζητείται και για τα μέλη της ομάδας έργου (βιογραφικό, πτυχία 
κ.λπ.);. 

5.  4.1.4.1 Η εκτέλεση ενός (1) τουλάχιστον παρόμοιου έργου αρκεί να 
πληρούται από ένα μέλος της ένωσης; 

Ναι. Κατά τον όρο 4.1.4.1 τελευταίο εδάφιο της Πρόσκλησης : 
«Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, 
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οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας». 

6.  4.1.4.3 περ. 5 Μέλη της ομάδας έργου που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό 
των μελών της ένωσης θεωρούνται τρίτοι στις ικανότητες των 
οποίων στηρίζεται η ένωση (και κατά συνέπεια πρέπει να 
υποβληθούν για αυτούς τα σχετικά δικαιολογητικά, ΕΕΕΣ κ.λπ.); 

Ναι, θεωρούνται τρίτοι και υπεργολάβοι ως προς τον 
υποψήφιο ανάδοχο. 

7.  4.Γ  Υπενθυμίζεται ότι ο ορισμός τους ως κοινού εκπροσώπου-
αντίκλητου θα γίνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό περί σύστασης 
ένωσης που υπογράφεται ψηφιακά από τους εκπροσώπους των 
μελών της ένωσης. Χρειάζεται κάποιο επιπλέον έγγραφο σε αυτή 
τη φάση αναφορικά με τον ορισμό του κοινού εκπροσώπου; 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης είναι όσα αναφέρονται στον όρο 
4.Γ της Πρόσκλησης για τη φάση υποβολής των προσφορών. 

8.  4.2.Ι Στο άρθρο 4.2.Ι τι εννοείται «αναφοράς της ειδικότητας των μελών 
της Ομάδας Έργου που δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο Α»; 

Αναφέρεται σε επιπλέον δηλούμενα μέλη Ομάδας Έργου 
πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων μελών Ομάδας Έργου που 
ζητούνται από τον όρο 4.1.4.1 της Πρόσκλησης. 

9.   Στην τροποποίηση της Πρόσκλησης, γίνεται λόγος για «μη 
επικυρωμένα» αντίγραφα. Ως μη επικυρωμένα εννοείτε ότι δεν 
χρειάζεται να επικυρωθεί το αντίγραφο (του δημοσίου ή ιδιωτικού 
εγγράφου) από δικηγόρο ή/και ότι δεν χρειάζεται επισημείωση 
Apostille ή προξενικής αρχής όταν πρόκειται για αλλοδαπό 
δημόσιο έγγραφο. 

Εννοούνται απλά φωτοαντίγραφα. 

10.  4.2.1 Κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα 
πρέπει τα μέλη ένωσης να προσκομίσουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει και τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς; 

Επιβεβαιώνεται 

11.   Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν μετά την παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης έγκειται μόνο στα σημεία που 
τροποποιεί, συνεπώς δεν μεταβάλλονται άλλα στοιχεία της 
(π.χ. αριθμός ή ΕΕΕΣ). 
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ΟΑΚΑ, από 14/04/2022 σε 05/05/2022 αλλάζει ο Αριθμός 
Προκήρυξης στην ΕΕ 2022/S 052-135752. Σε περίπτωση που 
αλλάζει, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα χορηγηθεί νέο 
ΕΕΕΣ. 

 


