
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 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. 

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. 
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Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Παρ. 4.1.7 (α) Παρακαλώ διευκρινίστε στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής 
το Πρωτότυπο γραμμάτιο της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να 
κατατεθεί μέχρι και την 31/10/2022 στις 15.00 ή εντός τριών 
εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται από τον Ν. 4412/2016. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην 
των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα, σε σφραγισμένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του Ταμείου (Καραγιώργη 
Σερβίας 6, 10562, Αθήνα) το αργότερο έως 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των προσφορών, άλλως η 
προσφορά του Ενδιαφερόμενου δεν 
αποσφραγίζεται. 

2 Παρ. 6 Στην παρ. 6 “ Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών” στη σελίδα 28 
αναφέρεται ότι μόνο ο Φάκελος Γ της Οικονομικής Προσφοράς θα 
υποβληθεί προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης (password). Από 
αυτό προκύπτει ότι η Τεχνική Προσφορά και τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής δεν είναι κλειδωμένα συνεπώς είναι ορατά σε 
οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο OneDrive που έχει δημιουργηθεί για 
το upload των αρχείων. Συνεπώς, αφού η Τεχνική Προσφορά όσο και 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ανεβούν στο OneDrive η ομάδα έργου 
και η περιοχή ενδιαφέροντος του Υποψηφίου αναδόχου θα είναι 
ορατή σε τρίτους και σε κίνδυνο απώλειας οποιουδήποτε χρήσιμου, 
για τον διαγωνισμό, εγγράφου. Ως γνωστόν, στις περιπτώσεις των 
διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ ή ακόμα και των έντυπων διαγωνισμών, 
πέραν του υποψηφίου κανείς δεν έχει πρόσβαση στα έγγραφα του 
διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Επιπλέον στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμού, ο υποψήφιος έχει 
πρόσβαση και έλεγχο στην προσφορά του χωρίς τον κίνδυνο απώλειας 
κάποιου εγγράφου. 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί, 
ώστε να τηρηθούν οι απαραίτητες διασφαλίσεις που θα διαφυλάξουν 

Οι διατάξεις του Κανονισμού Όρων και 
Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του 
ΤΑΙΠΕΔ διασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια και 
το απόρρητο των πληροφοριών, καθώς και 
την ακεραιότητα των στοιχείων και 
προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
των διαγωνισμών που διενεργούνται βάσει 
του Κανονισμού αυτού. Η πληθώρα των 
διαγωνισμών που έχουν επιτυχώς διεξαχθεί 
μέχρι σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ, με εφαρμογή 
του ως άνω Κανονισμού, επιβεβαιώνει τα 
προαναφερθέντα. 
Μέχρι την αποσφράγιση των προσφορών από 
την αρμόδια Επιτροπή ουδείς έχει πρόσβαση 
στα στοιχεία αυτών. 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

την αρχή της διαφάνειας και του απορρήτου των προσφορών σε ένα 
διαγωνισμό (μη πρόσβαση στη προσφορά κάθε υποψηφίου πριν τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών και κίνδυνος απώλειας 
εγγράφου), στην διαγωνιστική διαδικασία του Φορέα σας. 

3 Παρ. 7.2 

Παρ. 7.8 

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. 
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα (πίνακες εμπειρίας, βιογραφικά 
κλπ.) όλων των μελών της ομάδας θα πρέπει να έχουν ψηφιακή 
υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρίας (αναδόχου); 

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.  
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. 
Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που 
εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες γίνονται δεκτά, εφόσον 
φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
του εκδίδοντος αυτά (άρθρο 15 Ν. 
4727/2020) (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις).  

4 Αναφορικά με τον θέματι διαγωνισμό, παρακαλείσθε όπως εξετάσετε 
το αίτημα της εταιρείας μας για σημαντική παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Έχει δοθεί ήδη παράταση έως 07.11.2022 και 
ώρα 15:00.  



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι λόγοι που επιβάλουν την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Η Πρόσκληση παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα ως προς το
γεγονός ότι αποκλείει αδικαιολόγητα πολλούς δυνητικά
ενδιαφερόμενους, αλλά και επιπρόσθετα παρουσιάζει σημαντικά
τεχνικά προβλήματα όπως αναλύονται στη συνέχεια.

• Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της
Διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είναι πολύ σύντομο σε σχέση με τις  απαιτήσεις και την
πολυπλοκότητα του υπό ανάθεση έργου, με αποτέλεσμα να μην
υφίσταται επαρκές χρονικό διάστημα, αφενός για την
προετοιμασία μιας άρτιας τεχνικής προσφοράς και αφετέρου για
την εξεύρεσή του πλήθους των εξειδικευμένων στελεχών που
απαιτούνται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου των επιμέρους
μελετών.

5 Παρ. 1.7 Ως προς την απαίτηση κάθε οικονομικός φορέας να δικαιούται να 
υποβάλλει  προσφορά για μέχρι δύο από τις αναφερθείσες συμβάσεις 
(Ομάδες) (παράγραφος 1.7 της Εισαγωγής) σε συνδυασμό με τον όρο 
ότι το ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της 
παρούσας παραγράφου, πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε 
Ομάδα/Σύμβαση του παρόντος διαγωνισμού για την οποία 
υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά θεωρείται 
καταχρηστικός διότι επιβαρύνει τους οικονομικούς φορείς με 
επιπρόσθετα κόστη στελεχιακού δυναμικού και δεν λαμβάνει υπόψη 
τις συνέργειες και τις οικονομίες κλίμακας που δύνανται να 
αναπτυχθούν μεταξύ των επιμέρους ομάδων εργασίας. 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

6 Παρ. 4.1.4 (α) Όσον αφορά στην παράγραφο α) της ενότητας 4.1.4 Τεχνική και 
Επαγγελματική και Ικανότητα, θεωρούμε ότι η όρος για την εγγραφή 
του υποψηφίου αναδόχου σε Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων 
Μελετών στην κατηγορία 24 (δασικές μελέτες) είναι εξαιρετικά 
περιοριστικός και καταχρηστικός διότι: 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(α) αντιβαίνει τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού αποκλείει 
μελετητικές εταιρείες με εμπειρία σε μελέτες σχεδίων αντιπυρικής 
προστασίας που δεν είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο δασικών 
μελετητών 
(β) αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό την στιγμή που από υποψηφίους 
μελετητές μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα δεν απαιτείται τέτοια 
άκρως εξειδικευμένη απαίτηση, αφού δεν υφίσταται αντίστοιχη 
πρακτική στο εξωτερικό.  
Πρόταση μας είναι να απαλειφθεί η παραπάνω απαίτηση από την 
οικεία Πρόσκληση. 

7 Παρ. 4.1.4 Περαιτέρω, η απαίτηση για τον υποψήφιο ανάδοχο 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 εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης) 
τουλάχιστον έξι (6) συνολικά παρόμοιας φύσης μελέτες, που να 
καλύπτουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρία (3) εκ των 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, θεωρείται υπερβολική, δεδομένου του 
εξαιρετικά εξειδικευμένου αντικειμένου των υπό ανάθεση Μελετών. 
Πρόταση μας είναι να απαλειφθεί η παραπάνω απαίτηση. 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

8 Παρ. 4.1.4 (β) Όσον αφορά στην παράγραφο β) της ενότητας 4.1.4 Τεχνική και 
Επαγγελματική και Ικανότητα, θεωρούμε ότι η απαίτηση ως προς τον 
Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης για την συμμετοχή του σε δύο (2) ή 
περισσότερες παρόμοιας φύσης μελέτες, των οποίων η συμβατική 
αξία (χωρίς ΦΠΑ) αθροιστικά να είναι ίση ή μεγαλύτερη της 
προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά είναι εξαιρετικά περιοριστική και αποκλείει 
από την ομάδα έργου στελέχη 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 



Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

με αξιόλογη εμπειρία στο πεδίο των μελετών. 
Πρόταση μας είναι να απαλειφθεί η παραπάνω απαίτηση ως προς το 
κριτήριο της συμβατικής αξίας των συμβάσεων που έχει συμμετάσχει 
ο Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης. 

9 Παρ. 4.1.4 (β) Περαιτέρω, από την ενδελεχή ανάλυση των απαιτήσεων εκπόνησης 
των μελετών προκύπτει η ανάγκη στελέχωσης των επιμέρους Ομάδων 
Έργου και με πρόσθετες ειδικότητες, πέραν των δασολόγων, όπως 
ενδεικτικά περιβαντολλόγους, υδρογεωλόγους, ειδικούς άγριας 
χλωρίδας και πανίδας, ειδικούς συστημάτων πυρασφάλειας, κλπ. 
Πρόταση μας είναι η αναλογική μείωση του ζητούμενου αριθμού 
δασολόγων, ανά μελέτη, και η προσθήκη και άλλων ειδικοτήτων όπως 
ενδεικτικά περιβαντολλόγους υδρογεωλόγους, ειδικούς άγριας 
χλωρίδας και πανίδας, ειδικούς συστημάτων πυρασφάλειας, κλπ. 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

10 Παρ. 4.1.4.1.4 Όσον αφορά στην υπο-ενότητα 4.1.4.1, σημείο 4, η απαίτηση για την 
προσκόμιση Μελετητικών Πτυχίων επιχειρήσεων στην κατηγορία 24 
(δασικές μελέτες) για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, είναι περιοριστική και αντιβαίνει τους όρους του υγιούς 
ανταγωνισμού σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν και για τον λόγο 
αυτό προτείνεται να απαλειφθεί. 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

11 Παρ. 4.1.4 Ομοίως, η απαίτηση τα στελέχη της Ομάδας να είναι εγγεγραμμένα 
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 24, 
είναι εξαιρετικά περιοριστική και καταχρηστική και αποκλείει από την 
συμμετοχή στις επιμέρους Ομάδες Έργου στελέχη της αγοράς με 
αξιόλογη εμπειρία στο πεδίο και για τον λόγο αυτό προτείνεται να 
απαλειφθεί. 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 




