
 

Αθήνα, 12 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. 

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 : 
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.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 4.1.3.ΙΙ. Σελ. 16 - τελευταία παράγραφος 
Η προκήρυξη αναφέρει: "Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσοτέρων τρίτων φορέων …"  
Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι, ως τρίτος για το δανεισμό τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας θεωρείται εκείνος ο οποίος: 
α) δεν είναι διαγωνιζόμενος ή δε συμμετέχει  ως μέλος σύμπραξης στο 
διαγωνιζόμενο σχήμα, 
β) δεν ανήκει στο βασικό στελεχιακό  δυναμικό του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης των μελών αυτής, 
γ) δεν ανήκει στο υπαλληλικό προσωπικό του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης των μελών αυτής και 
δ) δεν ανήκει στους μετόχους/εταίρους του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης των μελών αυτής. 
Με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό  νοούνται τα άτομα τα οποία 
ανήκουν στο δυναμικό του εταιρικού πτυχίου ενός  γραφείου μελετών. 

Επιβεβαιώνεται 

2 4.1.4.1. Σελ. 19 - 3η παράγραφος από το τέλος, 
Η προκήρυξη αναφέρει: "Στέλεχος μέλος Ομάδας Έργου που παρέχει 
μελετητικές υπηρεσίες θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένο στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 24, εφόσον είναι 
εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε αντίστοιχη κατηγορία μητρώου ή 
καταλόγου άλλου κράτους, εφόσον είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος." 
Σε όλες τις δασικές μελέτες που εκπονούμε (δασικοί χάρτες, μελέτες 
διαχείρισης δασών κλπ), οι Ομάδες Έργου που συγκροτούμε δεν 
αποτελούνται μόνο από Δασολόγους της κατηγορίας 24. 
Για παράδειγμα, σε μια τέτοια ομάδα: 

• Χρειάζεται γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη από γραμματείς και 
λογιστές, οι οποίοι δεν είναι προφανώς Δασολόγοι, 

• Χρειάζεται νομική υποστήριξη από Δικηγόρους, 

• Χρειάζονται υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι 

Η συγκεκριμένη απαίτηση της υποπαρ. 
(β) της παρ. 4.1.4 της Πρόσκλησης ισχύει 
μόνο για το ελάχιστο στελεχιακό 
προσωπικό του Πίνακα 5. 
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επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, 

• Χρειάζονται μηχανικοί πληροφορικής για τον συνεχή έλεγχο του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των λογισμικών, 

• Χρειάζονται επιστήμονες με άδεια πτήσης DRONES, οι οποίοι δεν είναι 
υποχρεωτικά δασολόγοι της κατηγορίας 24 

• κλπ. 
Με τον τρόπο λοιπόν που είναι διατυπωμένη η συγκεκριμένη πρόταση της 
προκήρυξης, μας αφαιρείτε ουσιαστικά το δικαίωμα να συγκροτήσουμε μια 
συνεκτική και αποτελεσματική Ομάδα Έργου. 
Για αυτό σας παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι η απαίτηση αυτή ισχύει 
μόνο για το ελάχιστο προσωπικό του Πίνακα 5 και όχι για τα υπόλοιπα 
στελέχη που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε ανάδοχος για την 
συγκρότηση της δικής του Ομάδας Έργου. 

3 4.1.4.1 
Παράγραφος 9 

Το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. 
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 4.1.4.1 ζητάτε από τους υποψήφιους να σας 
υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπου μεταξύ των άλλων θα δηλώνουν 
ότι δεν έχουν καμία σχέση οικονομικής φύσης με το ΥΠΕΝ. Λόγω του έργου 
της απογραφής δασών, όλα σχεδόν τα γραφεία των Δασολόγων της χώρας, 
έχουν σήμερα εν ενεργεία συμβάσεις με το ΥΠΕΝ, καθώς και με άλλες 
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ (π.χ. Διευθύνσεις Δασών) για άλλα επιμέρους έργα. 
Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί ότι όλες αυτές οι δουλειές που κάνουμε 
σήμερα με το ΥΠΕΝ (και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη 
συγκεκριμένη προκήρυξη), δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Και 
στη συνέχεια να αλλάξει βέβαια και το υπόδειγμα των Υπεύθυνων 
Δηλώσεων.  

Η απαίτηση περί μη ύπαρξης 
οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης 
φύσης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ή/και οποιαδήποτε 
συνδεδεμένη οντότητα ή/και 
οικονομικό φορέα αφορά μόνο τις υπό 
ανάθεση μελέτες ή/και τη/τις 
σχετική/ές με την εν λόγω Πρόσκληση 
σύμβαση/ συμβάσεις. 

4 4.1.4.1  Το ζήτημα των μελετητικών πτυχίων. 
Στην επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι τα μέλη της 
Ομάδας Έργου πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μελετητικό πτυχίο. Αυτό 
δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα μελετητικά γραφεία του κλάδου μας, 
γιατί μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν στο προσωπικό που απασχολείτο με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας σε αυτά τα γραφεία να έχει πτυχίο μελετητή. 

Η απαίτηση εγγραφής στα Μητρώα 
Μελετητών στην κατηγορία 24 ισχύει 
μόνο για το Συντονιστή της Ομάδας 
Μελέτης και για το ελάχιστο στελεχιακό 
προσωπικό του Πίνακα 5 της παρ. 4.1.4. 
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Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί ότι η απαίτηση αυτή ισχύει για αυτούς 
που υποβάλλουν προσφορά και για τους δανειστές επαγγελματικής 
ικανότητας, και όχι για τους υπαλλήλους που δουλεύουν με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας σε ένα μελετητικό γραφείο, καθώς και για τους μετόχους 
αυτού του γραφείου. 
Επίσης, επειδή δεν είναι σαφές, η ίδια διευκρίνιση πρέπει να γίνει και για 
τα υπόλοιπα μέλη μιας Ομάδας Έργου που δεν είναι Δασολόγοι, όπως π.χ. 
γραμματείς, υπεύθυνοι συστημάτων πληροφορικής κλπ. 
Τέλος, για να μην υπάρξουν προβλήματα με τα δικαιολογητικά, θα πρέπει 
να διευκρινιστούν και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν τα μέλη των 
Ομάδων Έργου που δεν υποχρεώνονται να έχουν μελετητικό πτυχίο στην 
κατηγορία 24. 

Για τα μέλη της ομάδας έργου που δεν 
κατέχουν μελετητικό πτυχίο 
υποβάλλουν τα έγγραφα που 
περιγράφονται στην παράγραφο 
4.1.4.1.8 και 4.1.4.1.9. 
 

5 4.1.4.β Το ζήτημα του συντονιστή. 
Σε όλες τις προκηρύξεις που συμμετείχαμε μέχρι σήμερα, η ειδική εμπειρία 
ενός συντονιστή της Ομάδας Έργου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει 
στο παρελθόν συντονίσει μια παρόμοια μελέτη, με αντίστοιχο 
προϋπολογισμό. Δεν αρκεί δηλαδή απλά να συμμετάσχει (με οποιαδήποτε 
μορφή) σε μια προηγούμενη παρόμοια μελέτη, αλλά αποδεδειγμένα να την 
έχει συντονίσει. Για αυτό, στο άρθρο 4.1.4.β η διατύπωση θα πρέπει να 
αλλάξει ανάλογα. 

Η διατύπωση του άρθρου 4.1.4. (β) 
παραμένει ως έχει. 

6 6.4 Το ζήτημα της διαπραγμάτευσης στο τέλος του διαγωνισμού. 
Στο άρθρο 6 περιγράφεται μια διαδικασία κατά την οποία, ενώ έχει 
βαθμολογηθεί κάποιος ως πρώτος στην αξιολόγηση, μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να 
αρχίσει διαπραγμάτευση μαζί του για μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία, 
εφόσον δεν ευοδωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταλήξει 
στο να δώσει το ΤΑΙΠΕΔ τη δουλειά στον «επιλαχόντα ανάδοχο». Αυτό είναι 
εντελώς πρωτόγνωρο για εμάς και έξω από τη λογική των διαγωνισμών που 
συμμετείχαμε μέχρι σήμερα. Για αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να 
διευκρινιστεί λίγο καλύτερα. 

Η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παρ. 6.4 εντάσσεται στις διαδικασίες 
διαγωνισμών που ακολουθεί το Ταμείο  
βάσει του Κανονισμού Όρων και 
Διαδικασιών Αναθέσεων και 
Προμηθειών του.  
Η ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων 
δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της 
υποβολής ή μη εκ μέρους τους 
βελτιωμένων οικονομικών προσφορών. 
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7 4.2.2 Το ζήτημα των σελίδων και της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του 
χρονοδιαγράμματος. 
Οι 30 σελίδες που θέτει η προκήρυξη για την ανάπτυξη των δύο αυτών 
κεφαλαίων, είναι πραγματικά πολύ λίγες. Μόνο τα κεφάλαια των τεχνικών 
προδιαγραφών να παραθέσει και να αναλύσει κάποιος, σε σχέση με την 
μεθοδολογία που σκοπεύει να τα υλοποιήσει, χρειάζεται πάνω από 50 
σελίδες.  
Όπως και να έχει, θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να προσκομίζει για τα 
δύο αυτά κεφάλαια Παραρτήματα (σχέδια, πίνακες, εικόνες κλπ), χωρίς να 
υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός. 
Ένα άλλο σχετικό θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα. Κάποιος που θα αναλύσει 
το έργο π.χ. σε 30 επιμέρους ενέργειες και 180 περίπου ημερολογιακές 
ημέρες (6 μήνες), είναι αδύνατον να παρουσιάσει αυτό το χρονοδιάγραμμα 
σε μία σελίδα Α4 ή Α3. Ειδικά δηλαδή για το χρονοδιάγραμμα, εφόσον αυτό 
δεν αποτελεί μέρος του βασικού κειμένου που θα είναι γραμμένο σε 
σελίδες Α4, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να επισυνάπτεται σε ένα 
Παράρτημα, χωρίς περιορισμούς στον τρόπο παρουσίασής του. 
Όπως και στους χάρτες και το οργανόγραμμα. 

Η παρουσίαση των σχεδίων, πινάκων, 
εικόνων, χαρτών και του 
οργανογράμματος δύναται να γίνει υπό 
τη μορφή Παραρτημάτων. Δεν υπάρχει 
περιορισμός στον αριθμό των 
Παραρτημάτων και των σελίδων αυτών. 

8  Το ζήτημα του καταλόγου των δικαιολογητικών. 
Επειδή σχεδόν πάντοτε κάποια θέματα που έχουν σχέση με τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δημιουργούν συγχύσεις και προβλήματα 
στους υποψηφίους αναδόχους, που στη συνέχεια οδηγούν σχεδόν πάντοτε 
σε ενστάσεις, δικαστήρια κλπ, πολλοί οργανισμοί, για να τα προλάβουν και 
να τα αποφύγουν όλα αυτά, επισυνάπτουν ως παραρτήματα στις 
προκηρύξεις τους τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο κάθε 
υποψήφιος. Δηλαδή ένα αριθμημένο κατάλογο που λέει π.χ. ότι αν είσαι 
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσκομίσεις αυτά τα δικαιολογητικά, αν 
είσαι ένωση πρέπει επιπλέον να προσκομίσεις τα εξής, αν είσαι δανειστής 
και υπεργολάβος πρέπει να προσκομίσεις αυτά τα δικαιολογητικά κλπ. Ένας 
τέτοιος κατάλογος στην προκήρυξη θα βοηθούσε πολύ τους υποψηφίους 

Στην παρ. 9 αναφέρονται αναλυτικά τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομιστούν στη φάση της 
κατακύρωσης από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  
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και θα βοηθούσε και εσάς να αποφύγετε ενστάσεις και δικαστήρια στη 
συνέχεια. 

9  Το ζήτημα του χρόνου υποβολής των προσφορών. 
Λόγω των πάρα πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε από τους 
συναδέλφους μας και των ζητημάτων που πιστεύουμε ότι πρέπει να 
αποσαφηνιστούν στην προκήρυξη, είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να δοθεί 
μια 20ήμερη τουλάχιστον παράταση στην καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.  

Επί του παρόντος δεν εξετάζεται θέμα 
παράτασης υποβολής προσφορών. 

10 4.1.4.1 
Παράγραφος 2 
και 3 

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις απόδειξης επί των 
έργων, με αντίγραφο παραστατικού και ΥΔ μελετητή, σε περίπτωση αίτησης 
για έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης η οποία δεν έχει απαντηθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία, έως τη μέρα υποβολής προσφοράς. 

Ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης. 

11 4.1.4.1 
Παράγραφος 1 

Επί της οικονομικής σχέσης ή οποιαδήποτε φύσης με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακαλώ διευκρινίστε εάν σε αυτό 
περιλαμβάνονται οι οποιασδήποτε συμβάσεις με το ως άνω Υπουργείο, 
συμβάσεις ΣΑΠ («Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και 
δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη 
διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό αυτής», συμβάσεις μεταξύ ενώσεων εταιρειών και 
ΥΠΕΝ), ή συμβάσεις με Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο 
(Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία), καθώς και η συμμετοχή μελετητών (ως 
εταιρείες ή μεμονωμένα άτομα) σε ομάδα έργου κηρύχθηκε ανάδοχος 
Εργοληπτικό Σχήμα σε έργα αντιπυρικής προστασίας του ΤΑΙΠΕΔ.  

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3. 

12 6.4 Επί του συνόλου του κεφαλαίου παρακαλώ διευκρινίστε τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και προσωρινού Αναδόχου, επί της 
προσφερόμενης τιμής, καθώς και πως επηρεάζει η διαδικασία αυτή την 
επιλογή του τελικού αναδόχου, σε περίπτωση μη αποδοχής περαιτέρω 
έκπτωσης αλλά και το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016) 
που καλύπτει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 6. 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

13 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.» 
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε εάν ο Δασολόγος Συντονιστής της Ομάδας 
Μελέτης θα πρέπει απλά να έχει συμμετοχή 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 θα πρέπει να είναι 
Συντονιστής της Ο.Ε. στις μελέτες αυτές. 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 5. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, αρκεί η συμμετοχή. 

14 4.1.4.1.9 Στο άρθρο 4.1.4.1 στην περίπτωση 9 της προκήρυξης αναφέρεται ότι 
«Υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα στελέχη της προτεινόμενης Ομάδας 
Έργου (σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ) στις οποίες θα δηλώνουν ότι κατά 
την υποβολή της προσφοράς δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων ως προς την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και ότι δεν έχουν 
καμία σχέση οικονομικής ή οποιασδήποτε φύσης με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα 
ή/και οικονομικό φορέα που έρχεται σε οικονομική αντίθεση με τις υπό 
ανάθεση μελέτες ή/και τη σύμβαση…..» 
Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι αυτή την περίοδο σχεδόν το σύνολο 
των δασολογικών μελετητικών γραφείων εκπονεί το έργο της Απογραφής 
Δασών με εργοδότη το ΥΠΕΝ, απασχολώντας δεκάδες επιπλέον δασολόγους 
με συμβάσεις, για τις ανάγκες λήψης των Δειγματοληπτικών Επιφανειών. 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 6. 
 
Τα έργα καθαρισμών των δασικών 
εκτάσεων της χώρας δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
με τις υπό ανάθεση μελέτες ή/και τη 
σύμβαση. 
 
 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Επιπλέον πολλοί δασολόγοι και δασολογικά γραφεία συνδράμουν στην 
αναμόρφωση και κύρωση των Δασικών Χαρτών της χώρας με εργοδότες τις 
Διευθύνσεις Δασών των Νομών που και αυτές πλέον υπάγονται στο ΥΠΕΝ. 
Τέλος δεκάδες συνάδελφοι δασολόγοι εκπονούν μελέτες για Δασαρχεία 
ανά τη χώρα τα οποία ομοίως πλέον υπάγονται στο ΥΠΕΝ. Με βάση τα 
παραπάνω πολλές δεκάδες δασολόγων καθώς και το σύνολο σχεδόν των 
γραφείων αυτή την περίοδο έχουν οικονομική σχέση με το ΥΠΕΝ  
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε μας εάν το παραπάνω σημείο μπήκε εκ 
παραδρομής και εάν θα αφαιρεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε 
πολύ τεκμηριώστε μας τον λόγο που αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων η 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό των Αντιπυρικών Μελετών, με την ταυτόχρονη 
οικονομική σχέση με το ΥΠΕΝ. 
Επιπλέον παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε μας ένα δασολόγοι μελετητές 
που αυτή την περίοδο είναι δηλωμένοι ως μελετητές για την εκπόνηση των 
μελετών αντιπυρικής προστασίας σε σχήματα εργολάβων στα έργα 
καθαρισμών των δασικών εκτάσεων της χώρας που εκπονεί το ΤΑΙΠΕΔ, 
αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων με την συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. 
Ανάλογα με τις διευκρινήσεις σας θα πρέπει να διαμορφωθεί ή να 
αφαιρεθεί και το κείμενο του υποδείγματος ΙΙ του Παραρτήματος VI της 
προκήρυξης. 

15 4.2.2 Στο άρθρο 4.2.2 της προκήρυξης αναφέρεται ότι «Το περιεχόμενο των 
ανωτέρω σημείων 1 έως 2, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
σελίδες συνολικά.»  
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε αν το όριο των 30 σελίδων ισχύει για 
αναφερόμενα σημεία 1 και 2 του άρθρου 4.2.2 (Μεθοδολογία και το 
Χρονοδιάγραμμα) ή και την Οργανωτική δομή – Ομάδα Έργου του άρθρου 
4.2.1. 
Αν το όριο των 30 σελίδων αφορούν μόνο τη Μεθοδολογία και το 
Χρονοδιάγραμμα υπάρχει όριο σελίδων και αν ναι πιο είναι αυτό για την 
Οργανωτική δομή – Ομάδα Έργου; 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 7. 
Δεν υπάρχει όριο ως προς την 
Οργανωτική Δομή – Ομάδα Έργου. 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

16 4.2.2 Στο άρθρο 4.2.2 επίσης της προκήρυξης αναφέρεται ότι «Το τεύχος της 
Τεχνικής Προσφοράς θα ενσωματώνει (είτε στο κυρίως σώμα της είτε με τη 
μορφή παραρτημάτων) τα προβλεπόμενα στα (1) και (2) ανωτέρω και θα 
έχουν μορφή κειμένου μεγέθους Α4, γραμματοσειράς 11 Arial.» 
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε αν τα (1) και (2) αναφέρονται στα σημεία 
1 και 2 του άρθρου 4.2.2 (Μεθοδολογία και το Χρονοδιάγραμμα ή στα 
άρθρα 4.2.1 και 4.2.1. Επιπλέον το Χρονοδιάγραμμα από την στιγμή που δεν 
συνηθίζεται να είναι σε μορφή κειμένου αλλά σε μορφή διαγράμματος 
(gant chart) με μέγεθος πολύ μεγαλύτερο σελίδας Α4 θα γίνεται αποδεκτό 
ή θα πρέπει να προσαρμοστεί σε σελίδα Α4; 
Ο αριθμός των παραρτημάτων όποιος και να είναι θα γίνεται αποδεκτός 
από την επιτροπή ή υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 7.  
 
Το χρονοδιάγραμμα δύναται να 
προσαρμοστεί σε σελίδα Α3. 

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4- Σελ. 
8 

Το Παραδοτέο 2 συμφώνως και προς τις Τεχνικές προδιαγραφές των 
Αντιπυρικών Σχεδίων υποβάλλεται 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης. 
Συνεπώς, η υποβολή της προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, 
που ημερολογιακά μπορεί να είναι πέραν των 6 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
Μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά; Π.χ. «2 μήνες μετά την ολοκλήρωση 
της διαβούλευσης». 

Οι χρόνοι παράδοσης και παράτασης 
των παραδοτέων ακολουθούν τους 
χρόνους που προβλέπονται στην 
Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/∆Π∆/61247/2789/ 26.06.2020 
(ΑΔΑ: ΩΖ3Π4653Π8-ΘΚ0). 

18 4.1.1 – σελ. 11 Στο σημείο 5 αναφέρεται «5. Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 4.1.4.4 
της παρούσας» ενώ το σωστό είναι «5. Την εγγύηση συμμετοχής του 
άρθρου 4.1.7 (α) της παρούσας». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

Επιβεβαιώνεται 

19 4.1.1.3- σελ. 10 Αναφέρεται “Παράρτημα V” ενώ το σωστό είναι “Παράρτημα VΙ”. 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

Επιβεβαιώνεται 

20 4.1.1.4- σελ. 10 Αναφέρεται “Παραρτήματος” ενώ το σωστό είναι “Παραρτήματος ΙΙΙ”. 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 

Επιβεβαιώνεται 

21 4.1.3.4 - σελ 
14-15 
9.5 σελ 35, 

Αναφέρεται στη σελ 35: 
«Για τις λοιπές περιπτώσεις (α, γ, δ, ε, στ, ζ, η και ι) της παραγράφου 4 καθώς 
και της παρ. 8 του άρθρου 4.1.3:..» 

Παρ. 9.5: - Διορθώνεται στο ορθό: 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

9.6 σελ 36 Παρακαλούμε όπως διορθώσετε ως ακολούθως, δεδομένου ότι στη παρ. 
4.1.3.4 , δεν υφίσταται παρ. η και ι.  
Για τις λοιπές περιπτώσεις (α, γ, δ, ε, ζ) της παραγράφου 4 καθώς και 
της παρ. 9 του άρθρου 4.1.3:.. 
Ομοίως στη σελ 36 αναφέρεται: 
«Για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 4.1.3:..» 
Παρακαλούμε όπως διορθώσετε ως ακολούθως: 
Για την περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 4.1.3: 

«Για τις λοιπές περιπτώσεις (α, γ, δ, ε, στ 
και ζ) της παραγράφου 4 καθώς και της 
παρ. 8 του άρθρου 4.1.3:..» 
 
Παρ. 9.6: - Διορθώνεται στο ορθό: 
 
«Για την περίπτωση στ της παραγράφου 
4 του άρθρου 4.1.3…» 

22 4.1.4.1 – σημείο 
2 -σελ. 18 

Αναφέρεται «Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) των συμβάσεων που 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και αφορούν μελέτες που ικανοποιούν 
την παραπάνω ζητούμενη τεχνική ικανότητα της παρ. 4.1.4.1.α.» ενώ το 
σωστό είναι 4.1.4.α. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

Η αναφορά γίνεται στον κατάλογο 
συμβάσεων που ζητείται στην 
παράγραφο 4.1.4.1.1  όπου θα πρέπει 
να υποβληθεί σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙV Πίνακας Εκτελεσθεισών 
Συμβάσεων. 

23 4.1.4.7- σελ. 19 Οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας υπαλληλικού δικαίου δεν πρέπει 
να έχουν υποχρέωση μελετητικού πτυχίου, διότι το έχει η εταιρεία (το 
γραφείο μελετών). 

Εάν οι απασχολούμενοι με σχέση 
εργασίας υπαλληλικού δικαίου 
διαθέτουν ατομικό μελετητικό πτυχίο το 
οποίο είναι ενταγμένο στο μελετητικό 
πτυχίο του γραφείου μελετών τότε 
προσκομίζεται το πτυχίο του γραφείου 
μελετών στο οποίο έχει ενταχθεί.  

24 4.1.4.8- σελ. 19 Στο Παράρτημα V δεν υπάρχει πεδίο συμπλήρωσης του ονόματος του 
στελέχους για το οποίο συμπληρώνεται. 
Επίσης, να διευκρινιστεί εάν αυτό το υπόδειγμα ταυτίζεται κατά 
περιεχόμενο με το στοιχείο 5 περί αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων. 

Το Παράρτημα V συμπληρώνεται και 
υποβάλλεται για κάθε μέλος της ομάδας 
έργου ξεχωριστά (αναγράφονται και το 
όνομα του στελέχους στο οποίο αφορά) 
και δεν ταυτίζεται με το στοιχείο 5 περί 
αναλυτικών βιογραφικών 
σημειωμάτων. 

25 4.1.5 σελ 20 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το πιστοποιητικό ISO 9001:2015, 
υποβάλλεται κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς στο ΦΆΚΕΛΟ Α. 

Επιβεβαιώνεται 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

26 4.1.7 σελ 21 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι γίνεται αποδεκτή από μέρους σας η 
Εγγυητική Επιστολή η οποία εκδίδεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΤΜΕΔΕ, αλλά δεν είναι ακριβώς σύμφωνη με το κείμενο του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II. 

Γίνονται αποδεκτές Εγγυητικές 
Επιστολές που εκδίδονται από τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ, 
εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Παράρτημα II της 
Πρόσκλησης. 

27 4.1.8.1.α- σελ. 
22-23 

Αναγράφεται: «οι Ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους τα συγκεκριμένα μέσα του τρίτου για την εκτέλεση της σύμβασης σε 
περίπτωση κατακύρωσης και οι τρίτοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται, δεσμεύονται έναντι του Ταμείου με προσκόμιση σχετικών 
υπεύθυνων δηλώσεων (υποψηφίου και τρίτου) προς το Ταμείο ότι θα 
θέτουν στη διάθεση του Ενδιαφερόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης 
τα συγκεκριμένα μέσα που διαθέτουν και ότι σε περίπτωση δανεισμού 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δεσμεύονται να αναλάβουν ως 
υπεργολάβοι την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος/ τμημάτων της υπό 
ανάθεση σύμβασης προσκομίζοντας και σχετικό συμφωνητικό δανεισμού 
εμπειρίας και υπεργολαβίας,» 
Επιβεβαιώστε ότι ο εν δυνάμει δανειστής τεχνικής και επαγγελματικής 
εμπειρίας δεν απαιτείται να είναι και υπεργολάβος του υποψήφιου 
Αναδόχου. 

Βάσει του άρθρου 4.1.8.1.β οι τρίτοι 
πρέπει να δηλώνονται ως υπεργολάβοι 
του υποψήφιου Αναδόχου. 

28 4.1.8.1.β- σελ. 
23 

Αναγράφεται: «οι Ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και οι τρίτοι φορείς, στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται, δεσμεύονται έναντι του Ταμείου με 
προσκόμιση των παραπάνω σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων (υποψηφίου 
και τρίτου) και του σχετικού συμφωνητικού δανεισμού εμπειρίας και 
υπεργολαβίας προς το Ταμείο ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι έναντι του 
Ταμείου σε περίπτωση κατακύρωσης.» 
Επιβεβαιώστε ότι ο εν δυνάμει δανειστής τεχνικής και επαγγελματικής 
εμπειρίας δεν απαιτείται να είναι και υπεργολάβος του υποψήφιου 
Αναδόχου. 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 27. 

29 4.1.8.1- σελ. 24 Επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για λανθασμένη αρίθμηση (διότι υπάρχει 
4.1.8.1 και στη σελ. 23) 

Επιβεβαιώνεται 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

30 4.1.8.1.γ σελ. 24 Αναγράφεται: 
…(σε περίπτωση μη δανείζοντος εμπειρία υπεργολάβου).. 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ορθό είναι:  
…σε περίπτωση μη δανείζοντος τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και 
χρηματοοικονομική επάρκεια… 

Επιβεβαιώνεται 

31 4.1.8.1. α. – σελ. 
24 

Α) Αναγράφεται «υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.1.1. περ. 2». 
Στο άρθρο 4.1.1 περ.2 αναφέρεται η Αίτηση Συμμετοχής του υποψηφίου 
στο διαγωνισμό. 
Εννοείτε τα υποδείγματα της περίπτωσης ΙΙΙ του Παραρτήματος VI; 
Β) Αναγράφεται «Παράρτημα V» ενώ το σωστό είναι “Παράρτημα VΙ”.  
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

Επιβεβαιώνεται 

32 5.3 σελ. 27 - 28 Αναγράφεται: 
Στο 5.5 αναγράφεται Βν = (ΒΤΠν * 80%) + (ΒΟΠν * 20%) 
Επιβεβαιώστε ότι το ΒΤΠν αντιστοιχεί σε ΒΤΠ = (Κ1 * 45%) + (Κ2α * 45%) + 
(Κ2β * 10%) και ότι το ΒΟΠν αντιστοιχεί σε ΒΟΠν = (ΟΠmin /ΟΠ) * 100 

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα: 
ΒΤΠν=(Κ1*45%)+(Κ2α*45%)+(Κ2β*10%)  
ΒΟΠν=(ΟΠmin/ΟΠν)*100 

33 7.2 σελ 30 Αναφέρεται: 
«Οι αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, δηλώσεις, στοιχεία και τα κάθε  
είδους δικαιολογητικά που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα για την συμμετοχή 
του Υποψήφιου Ανάδοχου στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και με ψηφιακή υπογραφή του 
νομίμου εκπροσώπου του» 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος υπογράφει όλα τα 
έγγραφα που φέρουν και υπογραφή τρίτων, όπως για παράδειγμα ΥΔ 
στελεχών. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
ψηφιακά από το εκάστοτε στέλεχος 
ξεχωριστά. 

34 7.8 σελ 32 Αναφέρεται: 
«Έντυπα και ηλεκτρονικά, ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα που υποβάλλονται 
στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτά υπό τους όρους των άρθρων 11 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), 12-15 του ν. 
4727/2020 (Α΄ 184) και της υπό στοιχεία 32256 ΕΞ 2021/15.9.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 
4651) κατά περίπτωση.» 

Επιβεβαιώνεται  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι γίνονται αποδεκτά ως πρωτότυπα όλα τα 
έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου και του ΕΕΕΣ) που εκδίδονται από την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) , φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 
επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

35 8.1 σελ 34 Αναφέρεται στην παράγραφο: 
«Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή της δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.» 
Επιβεβαιώστε, εφόσον αφορά και αποδεικτικά κατακύρωσης, ότι το ορθό 
είναι: 
«…. φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.» 

Η παράγραφος αναφέρεται στα 
έγγραφα που δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος τους από την εκδούσα αρχή.  
Η διατύπωση παραμένει ως έχει. 

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- 
σελ. 52 

Α) Αναγράφεται «Ι. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1.1. περ. 
4:» 
Επιβεβαιώστε ότι η σωστή αναγραφή είναι «Ι. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης 
άρθρου 4.1.1. περ. 3:»  
Β) Αναγράφεται «ΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1.4.2 περ. 9:» 
Επιβεβαιώστε ότι η σωστή αναγραφή είναι «ΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης 
άρθρου 4.1.4.1:» 
Γ) Αναγράφεται «ΙΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνων Δηλώσεων άρθρου 4.1.6 περ. 10» 
Επιβεβαιώστε ότι η σωστή αναγραφή είναι «ΙΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνων 
Δηλώσεων άρθρου 4.1.8.1:» (ή όπως αναμορφωθεί με την σωστή αρίθμηση 
της παρ. 4.1.8.1) 

Α) Επιβεβαιώνεται 
Β) Διορθώνεται στο ορθό «4.1.4.1 περ. 
9» 
Γ) Επιβεβαιώνεται 

37 Τεύχος της 
Πρόσκλησης 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε: 
Ως τρίτος για το δανεισμό τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
θεωρείται εκείνος ο οποίος: 
α) δεν είναι διαγωνιζόμενος ή δε συμμετέχει ως μέλος της σύμπραξης ή  
κοινοπραξίας στο διαγωνιζόμενο σχήμα, 

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 1 
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β) δεν ανήκει στο βασικό στελεχιακό δυναμικό του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας των μελών αυτής,  
γ) δεν ανήκει στο υπαλληλικό προσωπικό του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας των μελών αυτής και  
δ) δεν ανήκει στους μετόχους/εταίρους του διαγωνιζόμενου ή σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας των μελών αυτής. 

38 Τεύχος της 
Πρόσκλησης 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η αναφορά στην Ομάδα/ Σύμβαση για την 
οποία θα υποβληθεί προσφορά γίνεται μόνο στην Αίτηση Συμμετοχής και 
δεν απαιτείται και στο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα άλλωστε και με το υπόδειγμα. 

Συνιστάται να αναφέρεται στο σώμα της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η 
ομάδα/σύμβαση στην οποία αφορά η 
εγγυητική 

39 Τεύχος της 
Πρόσκλησης 

Θα υπάρξει ελάχιστο όριο στην οικονομική προσφορά από το οποίο 
προκύπτει η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης; 

Βλέπε αρ.6.4 της Πρόσκλησης. 
Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο 

40 4.1.4.β Θα θέλαμε μια διευκρίνιση σχετικά με την παράγραφο (β) του άρθρου 4.1.4 
της πρόσκλησης, όσο αναφορά την ειδική εμπειρία του Δασολόγου με 20ετή 
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Αναφέρεται στην πρόσκληση ότι η 
συμβατική αξία των μελετών για την ειδική εμπειρία θα πρέπει αθροιστικά 
να είναι ίση ή μεγαλύτερη της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της 
σύμβασης για την οποία υποβάλλει προσφορά. Μήπως έχει γίνει λάθος 
στην διατύπωση; 

Η διατύπωση του άρθρου 4.1.4.β είναι 
σωστή. 

 


