
 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 23.09.2022 
Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 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. 

Αντικείμενο: Απαντήσεις : 
στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 
23.09.2022 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» όπως ισχύει.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 4.1.4. β Σχετικά με την παράγραφο (β) του άρθρου 4.1.4 της πρόσκλησης, όσο 
αναφορά την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου. Ως 
επαγγελματική εμπειρία ορίζονται τα χρόνια από την ημερομηνία κτήσης 
του πτυχίου; 

Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά 
την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος. 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ο πίνακας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) αναφέρεται στην ειδική εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού; 

Επιβεβαιώνεται. 

3 4.1.8 Σχετικά με το άρθρο 4.1.8 για τη στήριξη σε ικανότητες τρίτου-Υπεργολαβία 
όσο αναφορά την χρηματοοικονομική επάρκεια αυτή μπορεί να καλυφθεί 
και από μη μελετητική εταιρεία; 

Επιβεβαιώνεται. 

4 Τεύχος της 
Πρόσκλησης 

Παρακαλούμε γνωστοποιήστε μας τον Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, 
σύμφωνα με τον οποίο διεξάγεται ο παρών διαγωνισμός. 

Υ.Α. οικ. 2/16128/0025 «Τροποποίηση – 
Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και 
Διαδικασιών Αναθέσεων και 
Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 476/26.02.2014) 
 

5 4.1.1.3 (σελ. 10) 
 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι στην Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4.1.1.3 
«Υπεύθυνη Δήλωση …….. με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη 
νομιμότητα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης…..» διαγράφεται η φράση 
«…αποδέχονται τη νομιμότητα των όρων…» και αντικαθίσταται από τη 
φράση «….αποδέχονται τους όρους…» 

Ισχύει το υπόδειγμα Ι του 
Παραρτήματος VI. 
 

6 4.1.4 (β) (Σελ. 17) Από πότε ορίζεται ο χρόνος έναρξης της 5ετούς / 10ετούς / 20ετούς 
επαγγελματικής εμπειρίας;  
Από την ημέρα κτήσης πανεπιστημιακού πτυχίου / ημέρα ορκωμοσίας; Από 
την ημέρα που αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του δασολόγου π.χ. 
έναρξη στην εφορία / πρόσληψη κ.α.; 
Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Βλέπε απάντηση ερωτήματος 2 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7 4.1.4 (β) (σελ. 17) Στο άρθρο 4.1.4.(β) παρακαλώ διευκρινίστε αν ο δασολόγος που θα ορισθεί 
ως Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης αρκεί να είναι 20ετούς τουλάχιστον 
επαγγελματικής εμπειρίας και εκτός απόδειξης της ειδικής εμπειρίας του, 
θα πρέπει επιπλέον να έχει απλά συμμετοχή ως μέλος ομάδας σε δύο (2) ή 
περισσότερες παρόμοιας φύσης μελέτες με αυτές που ορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 4.1.4.α, η συμβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) των οποίων 
αθροιστικά είναι ίση ή μεγαλύτερη της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 
της σύμβασης για την οποία υποβάλλει προσφορά ή αν θα πρέπει να έχει 
συντονίσει μελέτες αντίστοιχης αξίας;; 
Κρίνεται επαρκής ως Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης ένας δασολόγος με 
20ετή χρόνο λήψης του πτυχίου του που συμμετείχε ως μέλος σε 2 
παρόμοιας φύσης μελέτες πχ. αξίας 2.000.000€ και η αμοιβή του ήταν 
1.000€; 

Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 
4.1.4 β της Πρόσκλησης αφενός ως προς 
τη συμμετοχή του Δασολόγου που θα 
οριστεί ως Συντονιστής σε δύο (2) ή 
περισσότερες παρόμοιας φύσης 
μελέτες και αφετέρου ως προς τη 
συμβατική τους αξίας, ανεξαρτήτως της 
αμοιβής του.  

8 4.1.4(α) & 4.1.6 
(Σελ. 5) 

Στο Αρθρο 1.7 αναγράφεται: «Ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων που μπορεί 
να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα οικονομικό φορέα ορίζεται σε δύο (2) και 
κάθε οικονομικός φορέας δικαιούται να υποβάλλει προσφορά για μέχρι 
δύο από τις παραπάνω συμβάσεις (Ομάδες).» 
Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για 2 
συμβάσεις, τα κριτήρια του άρθρου 4.1.4 (α) Τεχνική και επαγγελματική 
Ικανότητα (σελ.17) & άρθρου 4.1.6 Χρηματοοικονομική επάρκεια (σελ. 20), 
θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά και για τις δύο συμβάσεις ή αρκεί ο 
ενδιαφερόμενος να καλύπτει τον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης σε αξία 
σύμβασης που θα συμμετέχει. Παρακαλούμε διευκρινίστε 

Τα κριτήρια του άρθρου 4.1.4 (α) 
Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα 
(σελ.17) και του άρθρου 4.1.6 
Χρηματοοικονομική επάρκεια 
καλύπτονται από τις απαιτήσεις της 
μεγαλύτερης σε αξία σύμβασης που  
συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας.   

9 4.1.6 (β) (Σελ. 20) Παρακαλώ, προσδιορίστε τι εννοείται όταν αναφέρετε «κάλυψη έναντι 
επαγγελματικών κινδύνων» και ποιες συγκεκριμένα καλύψεις απαιτείται να 
συμπεριλαμβάνει το ασφαλιστήριο. 
Διευκρινίσετε σε ποιους επαγγελματικούς κινδύνους αναφέρεστε; 
Α) Περιουσίας Επιχείρησης; 
Β) Γενικής Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης; 
Γ) Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης; (μελετητή δασολόγου) 

Η παράγραφος 4.1.6 (β) αναφέρεται σε 
κινδύνους επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης και οι απαιτήσεις 
περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω 
παράγραφο.  
Η συγκεκριμένη απαίτηση ισχύει.  



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεδομένου, ότι η συγκεκριμένη μελέτη αφορά σε υπηρεσία και όχι σε έργο 
και επιπλέον του γεγονότος ότι το παραδοτέο ελέγχεται και εγκρίνεται από 
Υπηρεσίες του Δημοσίου, μήπως η συγκεκριμένη απαίτηση της Πρόσκλησης 
είναι εκ του περισσού και θα πρέπει να παραληφθεί; 

10 4.1.6 (β) (Σελ. 20) Παρακαλώ, διευκρινίστε αν καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο, κατά την 
διαγωνιστική διαδικασία υποβολή προασφαλιστηρίου συμβολαίου 
ασφαλιστικής κάλυψης και κατάθεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην 
φάση της κατακύρωσης μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Δε γίνεται αποδεκτό. 

11 4.1.4 (β) Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, αν η 5ετή ή 10ετή εμπειρία, 
υπολογίζεται από τον χρόνο κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών. 

Βλέπε απάντηση ερωτήματος 2. 

12 9.7 (Σελ. 36) Η προκήρυξη αναφέρει : Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Μελετών ή Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον 
προσκομίζουν «ενημερότητα πτυχίου» σε ισχύ, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών: 
• απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο 
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
• τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ 
• τα πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, όσον αφορά στο λόγο 
αποκλεισμού του άρθρου 4.1.3 παρ.4 περ. θ της παρούσας. 
Το Τμήμα Μητρώου μελετητών δεν εκδίδει ενημερότητα πτυχίου. 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ότι τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, 
απαιτούνται από τον Οικονομικό Φορέα και τους τρίτους/υπεργολάβους 
και όχι από το στελεχιακό δυναμικό του εταιρικού πτυχίου ενός γραφείου 
μελετών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕ.Ε.Π. 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των εν λόγω δικαιολογητικών 
εφόσον προσκομίσουν «ενημερότητα 
πτυχίου» σε ισχύ.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών 
ή Γραφείων Μελετών, οφείλουν να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε ισχύ, όπως αυτά 
αναφέρονται στον όρο 9 της 
Πρόσκλησης. 

13 9.10. παρ. 1 του 
άρθρου 4.1.1 
(Α4.) 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των 
τυχόν τροποποιήσεών του με βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί εταιρικών 
μεταβολών ή αντίστοιχα στοιχεία από το ΓΕΜΗ. 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, αν το καταστατικό της εταιρείας 
μπορεί να υποβληθεί με την ψηφιακή υπογραφή της ΓΕΜΗ. 

Αν το καταστατικό έχει δημοσιευθεί στο 
ΓΕΜΗ θα προσκομιστεί η σχετική  
βεβαίωση όπως εκδίδεται από το ΓΕΜΗ.  



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14 4.1.6. α. σελ.20 Κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας (4.1.6. α. σελ.20.) μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές 
χρήσεις (2019, 2020, 2021) ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού (χωρίς 
ΦΠΑ) της Ομάδας/Σύμβασης για την οποία υποβάλλουν προσφορά. 
Είναι συσσωρευτικό ή με ποινή αποκλεισμού; 

Σύμφωνα με τον όρο 7.19 της 
Πρόσκλησης προσφορά, η οποία δεν θα 
ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια της 
παρούσας Πρόσκλησης, θα απορριφθεί. 

15 4.1.4 β Στο άρθρο 4.1.4 περίπτωση (β) της προκήρυξης αναφέρεται ότι ο 
Ενδιαφερόμενος πρέπει «Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο, για κάθε 
Ομάδα/Σύμβαση, το κάτωθι στελεχιακό δυναμικό: Έναν Δασολόγο με 
πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής ή Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης), ως Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης, με 
εικοσαετή (20) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και επιπρόσθετη 
ειδική εμπειρία που θα αποδεικνύεται από την συμμετοχή του σε δύο (2) ή 
περισσότερες παρόμοιας φύσης μελέτες με αυτές που ορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 4.1.4.α, η συμβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) των οποίων 
αθροιστικά είναι ίση ή μεγαλύτερη της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 
της σύμβασης για την οποία υποβάλλει προσφορά. 
Δασολόγους, σύμφωνα με κατωτέρω κατανομή (Πίνακας 5) με πτυχίο ή 
δίπλωμα Σχολής ή Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης), με πενταετή (5) ή δεκαετή 
(10)τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και επιπρόσθετη ειδική Σελίδα 18 
/ 95 εμπειρία που να αποδεικνύεται από την συμμετοχή τους με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση μιας τουλάχιστον παρόμοιας φύσης 
μελέτης σε ένα από τα προαναφερόμενα πεδία μελετών.» 
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε εάν τα έτη της εμπειρίας για τους 
Δασολόγους με 20ετή, 10ετή και 5ετή εμπειρία μετράνε από την 
ημερομηνία κτήσης του πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση διευκρινίστε 
τον τρόπο υπολογισμού τους. 

Βλέπε απάντηση ερωτήματος 2. 

16 4.1.1.4 Στο άρθρο 4.1.1 περίπτωση 4 αναφέρεται ότι «Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος. O οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ ή πεδία τα 

Με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
δύναται ο Οικονομικός Φορέας να 
παρέχει τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις δηλώσεις και 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ» Μπορείτε να διευκρινίσετε 
ποια είναι τα πεδία τα οποία είναι απαραίτητα για το ΕΕΕΣ αλλά δεν 
μπορούν να συμπληρωθούν σε αυτό; 

πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ ή τα 
πεδία τα οποία δεν μπορούν να 
συμπληρωθούν στο ΕΕΕΣ. Εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του 
οικονομικού φορέα να αποφασίσει 
ποιες πληροφορίες ή πεδία του ΕΕΕΣ 
ενδεχομένως χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων ή στοιχείων. 

17 9.9 Στο άρθρο 9 στην περίπτωση 9.9 της προκήρυξης αναφέρεται ότι «Οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 δ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, όνομα (ή 
ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του 
πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αναδόχου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση 
μη εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται α) η απόδειξη και το περιεχόμενο 
εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 
του ν. 4557/2018 και β) υπεύθυνη δήλωση με τα Σελίδα 37 / 95 ανωτέρω 
απαιτούμενα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου, ενώ σε περίπτωση 
εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται το αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 
3556/2007 ή ελλείψει αυτού (για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους σε 
χώρα έκτος ΕΕ) υποβάλλεται α) υπεύθυνη δήλωση με τα ανωτέρω 
απαιτούμενα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου και β) κάθε σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει την υπαγωγή σε ισοδύναμα με τις 
απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή νομοθεσία διεθνή πρότυπα 
τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον 
πραγματικό δικαιούχο.»  
Δεν γίνεται κατανοητό σε ποιον αναφέρεται ο πραγματικός δικαιούχος του 
αναδόχου. Μπορείτε να το διευκρινίσετε; Είναι σωστό το άρθρο αυτό της 
προκήρυξης; 

Ως προς τους υπόχρεους καταχώρισης 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) παρακαλούμε 
αναφερθείτε στις διατάξεις του άρθρου 
20 του Ν. 4557/2018, όπως ισχύει και 
στην Υ.Α. 67343 (ΦΕΚ Β΄/20.06.2019). 
Σε περίπτωση υποχρέωσης εγγραφής 
οικονομικού φορέα στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του 
άρθρου 20 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139), 
όπως ισχύει, θα πρέπει να υποβληθούν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  
σύμφωνα με τον συγκεκριμένο όρο (9.9) 
της Πρόσκλησης. 
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18 6.1. ii Με το παρόν και σε συνέχεια της από 31/10/2022 ηλεκτρονική σας 
αλληλογραφίας σε απάντηση του αιτήματός μας για δημιουργία φακέλου 
για το «ανέβασμα» (upload) προσφοράς (σχετ. σελ 29 της Πρόσκλησης με 
αρ. δημοσίευσης 2022/S 187-529870 στην ΕΕΕΕ), παρακαλώ διευκρινίστε α) 
αν θα αποσταλούν και σχετικές οδηγίες όπως αναφέρονται και στην παρ. 
6.1.ii, β) με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η έγκαιρη υποβολή της προσφοράς 
δεδομένου ότι δεν διακρίνεται επιλογή «Υποβολής (submission)». 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και 
πληροφορία. 

α) Θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες, 
σύμφωνα με τον όρο 6.1.ii της 
Πρόσκλησης 
β) Η έγκαιρη υποβολή της προσφοράς 
διασφαλίζεται με την ώρα που 
αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό 
σύστημα πως έγινε το «ανέβασμα» 
(upload) της προσφοράς.  
Επιπροσθέτως μπορείτε αφού 
ολοκληρώσετε το «ανέβασμα» της 
προσφοράς να στείλετε ένα email στο 
tender@hraf.gr ζητώντας αριθμό 
πρωτοκόλλου. 

19 4.1.4.α. Αναφορικά με τη ζητούμενη τεχνική ικανότητα της παρ. 4.1.4.α. παρακαλώ 
επιβεβαιώστε ή/και διευκρινίστε ότι ως «παρόμοιας φύσης» συμβάσεις 
νοούνται και οι συμβάσεις που αφορούν σε υποστηρικτικές εργασίες 
σύνταξης μελετών που εμπίπτουν στα ακόλουθα πεδία δασικών μελετών: 
1. διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, 
2. δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, 
3. πυροπροστασίας δασών και δασικών εκτάσεων ή κατάρτισης Σχεδίου 
Αντιπυρικής Προστασίας, 
4. αναδασώσεων, 
5. δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, 
6. κατάρτισης, αναμόρφωσης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών 

Θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση 
σύμφωνα με τον όρο 4.1.4.α της 
Πρόσκλησης. 

20 9.4 Σελίδα 35 - άρθρο 9.4 της προκήρυξης: 
Η προκήρυξη αναφέρει: "Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των 
περ. 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4 πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις καταστάσεις των παραγράφων 1,2, 4 περ. β του άρθρου 
4.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση … " 
Η παράγραφος 4.1.3.4.β αναφέρει: "τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

Δεν απαιτείται η υποβολή ένορκης 
βεβαίωσης. Η συγκεκριμένη απαίτηση 
καλύπτεται από το Γενικό Πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ. 
 

mailto:tender@hraf.gr


Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου" Το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά 
από σχετική αίτηση, εκδίδει πάντα 2 πιστοποιητικά: 
Ένα πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας και ένα πιστοποιητικό περί 
μη πτώχευσης, πάνω στο οποίο αναγράφεται ρητά "Πιστοποιητικό 
Πτωχευτικού Συμβιβασμού / Παύσης Εργασιών δεν εκδίδεται γιατί 
προϋποθέτει πτώχευση". 
Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι (εταιρίες και μεμονωμένοι 
δανειστές), θα πρέπει να υποβάλλουν ένορκες βεβαιώσεις από 
συμβολαιογράφους, δηλώνοντας ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό δεν 
εκδίδεται; 

21 9.4  Σελίδα 35 - άρθρο 9.4 της προκήρυξης: 
Αντίστοιχα με την προηγούμενη ερώτηση. 
Η παράγραφος 4.1.3.4.β αναφέρει: "τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν  βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου" 
Τα περισσότερα Πρωτοδικεία της επαρχίας εκδίδουν ένα τυποποιημένο 
πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, στο οποίο αναφέρονται πολλά 
πράγματα, αλλά δεν αναφέρεται ρητά η ειδική εκκαθάριση.  
Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν 
ένορκες βεβαιώσεις από συμβολαιογράφους, δηλώνοντας ότι το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται; 

Δεν απαιτείται η υποβολή ένορκης 
βεβαίωσης. Θα προσκομιστούν τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται σύμφωνα 
με τους όρους της Πρόσκλησης.   
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22 4.1.3.4.β Όταν μια εταιρία ή μια ένωση εταιριών υποβάλλει προσφορά στον 
διαγωνισμό, τα  πιστοποιητικά της παραγράφου 4.1.3.4.β (δηλαδή τα 
πιστοποιητικά των Πρωτοδικείων) πρέπει να τα έχουν μόνο οι 
προσφέρουσες εταιρίες και οι δανειστές τους, ή θα πρέπει να τα έχουν και 
οι τυχόν υπάλληλοι / μέτοχοι / μέλη του μελετητικού τους πτυχίου που 
συμμετέχουν στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παραγράφου 4.1.4.β; 

Τα  πιστοποιητικά της παραγράφου 
4.1.3.4.β (δηλαδή τα πιστοποιητικά των 
Πρωτοδικείων) υποβάλλονται από τους 
προσφέροντες και τους τρίτους/ 
υπεργολάβους οι οποίοι παρέχουν 
στήριξη.  
 

23 4.1.3.4.β Σελίδα 14 - άρθρο 4 της προκήρυξης: 
Η παράγραφος 4.1.3.4.β αναφέρει: "τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου". 
Για την τεκμηρίωση ότι δεν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα 
των ενδιαφερομένων (εταιρειών και μεμονωμένων δανειστών), αρκεί 
αντίγραφο της καρτέλας τους (Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης), από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (όπως, εμφανίζεται στο TAXISNET); 

Για την απόδειξη της μη αναστολής των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αρκεί η υποβολή 
της εκτύπωσης της καρτέλας τους, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ).   

24 4 Σελίδα 10 της προκήρυξης και σελ 19 - άρθρο 4: 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του που αναφέρονται, μπορούν να εκδοθούν από 
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr); 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
«gov.gr» είναι αποδεκτές. 

25  Ποιος είναι ο αριθμός και η ημερομηνία διακήρυξης του διαγωνισμού με 
τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η Πρόσκληση έχει ημερομηνία 
23.09.2022 και δεν έχει αριθμό. 

26 4.1.4 (α) Στην παρ. 4.1.4 (α) “ Τεχνική και Επαγγελματική και Ικανότητα” στη σελίδα 
17 αναφέρεται «ο Ενδιαφερόμενος πρέπει: (α) να έχει εκτελέσει κατά την 
τελευταία πενταετία, είτε ως ανάδοχος, είτε ως μέλος 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, είτε ως υπεργολάβος (στην περίπτωση που το τμήμα 
του έργου που του έχει ανατεθεί υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας ή 
υπεργολάβου η κάλυψη της απαίτησης 
του άρθρου 4.1.4 (α) προκύπτει από το 
ποσό του ποσοστού συμμετοχής του 
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εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης) τουλάχιστον έξι (6) 
συνολικά παρόμοιας φύσης μελέτες, που να καλύπτουν υποχρεωτικά 
τουλάχιστον τρία (3) εκ των παρακάτω έξι (6) αναφερόμενων πεδίων 
δασικών μελετών (κατηγορίας 24), με αθροιστική αξία (χωρίς ΦΠΑ) 
συμβάσεων ίσης ή μεγαλύτερης της προ-εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της 
σύμβασης για την οποία υποβάλλει προσφορά.». Παρακαλώ όπως 
διευκρινίσετε αν σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας ή υπεργολάβου άνω 
του 30% για τον υπολογισμό του ποσού της κάλυψης παρόμοιας φύσης 
λογίζεται το σύνολο του ποσού της σύμβασης ή το ποσό του ποσοστού 
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης – Κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας . 

κάθε μέλους της Ένωσης – Κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας. 

 


