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Αθήνα 04 Αυγούστου  2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 22.6.2022 Πρόσκλησης του 
ΤΑΙΠΕΔ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για εργασίες στοχευμένων 
δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για 
εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου 
του ΟΑΚΑ» 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις 
μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις που θα 
δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. 

Αντικείμενο : Απαντήσεις στα αιτήματα διευκρινίσεων στην από 22.6.2022 
Πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 
ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για εργασίες 
στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές 
εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ» 

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. 
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Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - Πρόσκληση ΤΑΙΠΕΔ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για 

εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 

χώρου του ΟΑΚΑ»  

 

# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1 Όρος 4.1.4.3  
 
«Σελ. 28 (παρ. 4.1.4.3.) 
Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε 
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Καραγιώργη 
Σερβίας 6, 10562, Αθήνα) μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την 
υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς, άλλως η προσφορά 
του Ενδιαφερόμενου δεν αποσφραγίζεται. 
 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι απαραίτητη η 
κατάθεση της εγγύησης συμμετοχής σε πρωτότυπη μορφή, 
δεδομένου ότι αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά. 

 
 
Σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής Επιστολής με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή της στο 
ΤΑΙΠΕΔ μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο.  

2 Όρος 8.4   
 
Σελ. 41 (παρ. 8.4) 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών ή Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον προσκομίζουν 
«ενημερότητα πτυχίου» εν ισχύι, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών : 
• απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο 
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει 
λήξει, προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην 
ενημερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα, ο 

 

Επειδή πράγματι για τα Μελετητικά Πτυχία δεν εκδίδεται 
«ενημερότητα πτυχίου», οι μελετητές θα προσκομίσουν το 
Μελετητικό τους Πτυχίο το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ την 3η 
Ιουλίου 2019 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά: απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.  
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προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, 
ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Παρακαλούμε όπως μας προσδιορίσετε το έγγραφο που καλύπτει 
την εν λόγω απαίτηση, καθώς δεν εκδίδεται κάτι σχετικό με 
«ενημερότητα πτυχίου» από τη Διεύθυνση Μητρώων Μελετητών. 

 


