
 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

              Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022 

Σε συνέχεια ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών αναφορικά με την 

παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. για την εκπόνηση “Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή Οχημάτων που μεταφέρου Επικίνδυνα Εμπορεύματα” για τις σήραγγες της Εγνατίας Οδού» με ημερομηνία 12 

Μαΐου 2022 ( η «Πρόσκληση»), το ΤΑΙΠΕΔ παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  
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Δεδομένου ότι έχει ήδη ανακηρυχθεί ο Προτιμητέος Επενδυτής 
της Συναλλαγής, ερωτάται αν οφείλουν τα Ενδιαφερόμενα 
Μέρη και κάθε μεμονωμένο μέλος της προτεινόμενης ομάδας 
έργου να δηλώσουν εγγράφως ότι δεν έχουν καμία σχέση 
οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης με την ένωση 
προσώπων που ανακηρύχθηκε ως Προτιμητέος Επενδυτής, που 
έρχεται σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες ή/και τη Συναλλαγή. 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και τα μέλη της προτεινόμενης 

ομάδας έργου οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, στην οποία 

θα δηλώνεται  ότι δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων σε 

σχέση με τις Υπηρεσίες που ανατίθενται δυνάμει της 

Πρόσκλησης,  και ότι δεν έχουν καμία σχέση οικονομικής ή 

οποιασδήποτε άλλης φύσης με τον Προτιμητέο Επενδυτή, τον 

Αναπληρωτή Προτιμητέο Επενδυτή, την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε. ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή/και το 

Ελληνικό Δημόσιο που έρχεται σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες 

ή/και τη Συναλλαγή.  
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν στην προηγούμενη εμπειρία 
που πρέπει να διαθέτουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σύμφωνα με 
την παρ. 6.2. (α) της Πρόσκλησης γίνεται αποδεκτή και η 
προηγούμενη εμπειρία σε Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας 
που  περιλαμβάνουν τρισδιάστατη μοντελοποίηση CFD της 
πυρκαγιάς με HRR = 100 MW με βάση σενάρια που 
περιγράφονται σε οδηγίες που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν μεταφέρει την Οδηγία 
2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας για τις σήραγγες στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΕ 
L 167 της 30.4.2004, σ. 39–91) όπως ισχύει, τα οποία 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά 
που ορίζονται στο Σενάριο 7 των κατευθυντήριων γραμμών που 
εκδόθηκαν από την ΔΑΣ. 

Διευκρινίζεται ότι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να 

διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην εκπόνηση τουλάχιστον  

μιας τρισδιάστατης μοντελοποίησης CFD είτε με βάση το 

σενάριο 7 των Κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν από 

την ΔΑΣ και με τις παραμέτρους HRR = 100MW, T max=300sec, 

TD =  3900 sec και Td = 5100 sec, είτε με βάση σενάρια που 

περιγράφονται σε οδηγίες που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν μεταφέρει την Οδηγία 

2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες στο διευρωπαϊκό 

οδικό δίκτυο (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39–91) όπως ισχύει, τα 

οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με το Σενάριο 

7 των προαναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών που 

εκδόθηκαν από την ΔΑΣ, εφόσον τα εν λόγω σενάρια 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους: 

HRR = 100MW, tmax=300sec, tD =  3900 sec και td = 5100 sec. 

Στην τελευταία περίπτωση, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν 

να τεκμηριώσουν εμπεριστατωμένα με την Προσφορά τους τη 

συγκρισιμότητα των σεναρίων που προβλέπονται σε οδηγίες 

που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με το Σενάριο 7 των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδόθηκαν 

από τη ΔΑΣ.  
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν:  

(α) τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να διαθέτουν και 
αποδεικνύουν, επί ποινή αποκλεισμού, προηγούμενη εμπειρία 
σύμφωνα με την παρ. 6.2. (β) της Πρόσκλησης τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών στον τομέα της Πυρασφάλειας και της 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη  θα πρέπει να διαθέτουν και 

αποδεικνύουν, επί ποινή αποκλεισμού, προηγούμενη  

εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα της 

Πυρασφάλειας και της Ασφάλειας Ζωής σε Σήραγγες στο 

σύνολο των επιμέρους αντικειμένων που αναφέρονται στην 

παρ. 6.2.β της Πρόσκλησης.  



 

 

Ασφάλειας Ζωής σε Σήραγγες ,στο σύνολο των επιμέρους 
αντικειμένων που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο 

(β) ο κατάλογος της απαιτούμενης προηγούμενης εμπειρίας 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών που ορίζεται στην παρ. 6.2. (β) της 
Πρόσκλησης είναι περιοριστικός ή ενδεικτικός δεδομένης της 
αναφοράς σε «κ.λπ. στο τέλος της εν λόγω παραγράφου» 

(γ)   σε περίπτωση που ο εν λόγω κατάλογος είναι ενδεικτικός, 
σε ποια επιπλέον αντικείμενα νοείται η αναφορά «κ.λπ.». 

Ο κατάλογος της απαιτούμενης προηγούμενης εμπειρίας 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών που ορίζεται στην παρ. 6.2.β της 

Πρόσκλησης είναι περιοριστικός. Η αναφορά σε «κ.λπ.» 

αναφέρεται στα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει ο φάκελος ασφαλείας σηράγγων. 
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: 

(α) αν γίνεται αποδεκτή η κατοχή ή ικανότητα διασφάλισης 
εξοπλισμού παραγωγής τεχνητού θερμού καπνού με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που περιγράφονται 
στην παρ. 6.2. (γ) της Πρόσκλησης  

(β) αν η σχετική εμπειρία όσον αφορά την επικύρωση πρέπει να 
περιλαμβάνει επακριβώς τα χαρακτηριστικά και τις μετρήσεις 
που περιγράφονται στην παρ. 6.2. (γ) της Πρόσκλησης και δεν 
γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις. 

Είναι αποδεκτή η απόδειξη κατά ικανοποιητικό τρόπο της 

δυνατότητας διασφάλισης κατοχής εξοπλισμού παραγωγής 

τεχνητού θερμού καπνού με τα χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρ. 6.2. (γ) της 

Πρόσκλησης. 

Είναι αποδεκτή η απόδειξη κατά ικανοποιητικό τρόπο της 

σχετικής εμπειρίας με τα χαρακτηριστικά και τις μετρήσεις που 

περιγράφονται στην παρ. 6.2. (γ) της Πρόσκλησης. 
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα ανώτερα μέλη της ομάδας 
έργου πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αθροιστικά 
τα προσόντα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών που 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθήματα, όπως προσδιορίζεται 
στην παρ. 6.3 της Πρόσκλησης ή αν γίνεται δεκτή επίσης 
αποδεδειγμένη εκτεταμένη εργασιακή και μελετητική εμπειρία 
στα εν λόγω αντικείμενα που περιγράφονται στην παρ. 6.3. 
χωρίς να κατέχουν πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών στις οποίες 
να περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα εξειδικευμένα 
μαθήματα.  

Τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου θα πρέπει να 

διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.3 της Πρόσκλησης προκειμένου να είναι σε θέση 

να εκπονήσουν τις εξειδικευμένες μελέτες που προβλέπονται 

ως Παραδοτέα. Διευκρινίζεται ότι εκτός από μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 

μαθήματα σύμφωνα με την παρ. 6.3 της Πρόσκλησης, γίνονται 

αποδεκτά και μεταπτυχιακά διδασκόμενα μαθήματα ή 

μαθήματα έρευνας (πχ δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών) 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
οφείλουν να κατέχουν και να προσκομίζουν με την Προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, η πιστοποιητικό, από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας 
υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης επικινδυνότητας και 
ασφάλειας σηράγγων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001: 2015 ή με άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με την παρ. 6.1. δ) 
της Πρόσκλησης.  

 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν να κατέχουν ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για την ποιότητα των υπηρεσιών του/ων 

μελετητή/ων, και να προσκομίζουν με την Προσφορά τους, επί 

ποινή αποκλεισμού, η πιστοποιητικό, από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας 

υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης επικινδυνότητας και 

ασφάλειας σηράγγων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001: 2015 ή με άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με την παρ. 6.1. δ) 

της Πρόσκλησης. 
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Ερωτάται αν  Υπεργολάβοι - Φυσικά Πρόσωπα που θα 
συμμετέχουν ως μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου 
Ενδιαφερόμενου Μέρους οφείλουν να διαθέτουν συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας, όταν η συνολική ανάθεση υπό τη 
μορφή Υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της προκηρυσσόμενης 
σύμβασης. 

Οι Υπεργολάβοι (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) που 

δηλώνονται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη με την Προσφορά 

τους δεν οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίζουν 

πιστοποιητικά  από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη 

διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης 

επικινδυνότητας και ασφάλειας σηράγγων, σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015 ή με άλλο ισοδύναμο, 

σύμφωνα με την παρ. 6.1. δ) της Πρόσκλησης, εφόσον το 

ποσοστό της Υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκάτο (30%) της συνολικής αξίας της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης..   

 

Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο αυτού του εγγράφου καθώς και της 

Πρόσκλησης διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com. 

 

 

 

http://www.hradf.com/

