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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  
 

 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

1. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων / εµπειρογνωµόνων που είναι Εξωτερικοί 
Συνεργάτες της διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 21.3; 

 
Υποχρέωση για προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 21.3 έχουν οι 
διαγωνιζόµενος και κάθε µέλος της σύµπραξης / ένωσης / κοινοπραξίας που είναι 
διαγωνιζόµενη. ∆εν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία 
δεν αποτελούν µέλη της ένωσης / σύµπραξης/ κοινοπραξίας, δεν υποβάλλουν µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα προσφορά στον διαγωνισµό και κατ’ επέκταση δεν θα υπογράψουν την οικεία 
σύµβαση και δεν φέρουν ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
 
2. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν στην περίπτωση όπου το Χρηµατοοικονοµικό 

Μέλος απαρτίζεται από πλέον της µίας εταιρείες, τα αποδεικτικά Οικονοµικής και 
Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας (Άρθρο 21.4.α, i & ii) θα πρέπει να υποβληθούν από όλα 
τα µέλη αυτού (του Χρηµατοοικονοµικού Μέλους). 

 
Τουλάχιστον µία από τις εταιρείες που απαρτίζουν το Χρηµατοοικονοµικό Μέλος θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 20.1 και να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 21.4.α i – ii. Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία αυτή θα είναι και επικεφαλής του 
σχήµατος κατά την παράγραφο 20.8.  
Τα αποδεικτικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας (Άρθρο 21.4.α I &ii) των 
άλλων εταιριών που απαρτίζουν του Χρηµατοοικονοµικού µέλους - πλην της ανωτέρω 
εταιρείας που έχει ορισθεί ως επικεφαλής κατά 20.8- δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν.    
 
3. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν µονογραφή του κάθε φύλλου πρέπει να γίνει 

µόνο για το Φάκελο της Τεχνικής Προφοράς (Άρθρο 23.3) και όχι για τους Φακέλους 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικής Προσφοράς. Στην περίπτωση κοινοπραξίας 
δύναται το κάθε φύλλο του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής να µονογραφεί 
ξεχωριστά από το κάθε µέλος αυτής (π.χ. το Νόµιµο Εκπρόσωπο) ή θα πρέπει η 
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µονογραφή να γίνει από το ίδιο πρόσωπο για όλη την Κοινοπραξία. Στην τελευταία 
περίπτωση θα πρέπει να είναι ο Κοινός Νόµιµος Εκπρόσωπος αυτής; 

 
(α) Εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στην ∆ιακήρυξη, δεν απαιτείται µονογραφή κάθε φύλλου για 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικής Προσφοράς.  
(β) Κατά την παράγραφο 23.1 προβλέπεται ότι: «Ο κλειστός Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» 
(…) θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (….) και υπογεγραµµένα (ή 
µονογραµµένα) από τον/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε 
φύλλο.» Ενόψει της φύσεως της Κοινοπραξίας θα πρέπει η µονογραφή να γίνει από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο κάθε επιµέρους µέλους, χωρίς να απαγορεύεται ορισµός κοινού 
εκπροσώπου σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.δ’ της ∆ιακήρυξης. 

 
4. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν οι αναφερόµενοι Υπεργολάβοι του Άρθρου 

20.6 είναι: α) οι αναφερόµενοι στο Άρθρο 21.5 φορείς και β) είναι τα ίδια πρόσωπα µε 
τους Ειδικούς συνεργάτες. Σε περίπτωση που είναι διαφορετικά πρόσωπα απαιτούνται τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 21.5 και για τους Ειδικούς Συνεργάτες; Επίσης, τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 23.3.δ όπου γίνεται αναφορά στους Ειδικούς Συνεργάτες 
(κατάλογος µελών Οµάδας  Έργου, Βιογραφικά Σηµειώµατα και Υπεύθυνες δηλώσεις 
Οµάδας Έργου) απαιτείται να υποβληθούν και για τους φορείς του Άρθρου 21.5; 

 
Η έννοια «υπεργολάβος» αναφέρεται σε πρόσωπα που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τµήµα 
του έργου συµβαλλόµενα για το σκοπό αυτό µε τον ανάδοχο, ο οποίος φέρει έναντι της 
αναθέτουσας αρχής την ευθύνη για την εκτέλεση της σύµβασης, όπως διευκρινίζεται στην 
παράγραφο 20.6. ∆εν είναι απαραίτητο να δηλωθούν τα στοιχεία τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας αυτών, παρά µόνον εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος επιθυµεί να συµπεριληφθούν και τα 
στοιχεία αυτά στην αξιολόγησή του.  
Η έννοια «φορείς» στο άρθρο 21.5 είναι διαφορετική και ευρύτερη της έννοιας του 
υπεργολάβου, γιατί αναφέρεται στη δυνάµει συµβατικής σχέσης διάθεση προς τον 
∆ιαγωνιζόµενο χρηµατοοικονοµικών και τεχνικών πόρων για την εκτέλεση (από αυτόν) του 
έργου. 
Η έννοια «Ειδικοί συνεργάτες» (experts) αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν 
εντάσσονται στο προσωπικό του ∆ιαγωνιζόµενου µε σχέση εργασίας. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν αποκλείεται οι ιδιότητες να συµπίπτουν, οπότε και θα πρέπει να 
εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις της ∆ιακήρυξης.  

 
5. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της συµµετοχής 

υπεργολάβου στο σχήµα του Υποψηφίου; Αρκεί µόνο η δήλωση των υπεργολάβων στην 
Αίτηση Συµµετοχής του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα όσα σχετικά αναφέρονται στο Άρθρο 
20.6 ; Απαιτούνται άλλα έγγραφα και πώς διαφοροποιούνται σε περίπτωση Ελλήνων ή 
αλλοδαπών υπεργολάβων; 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 20.6 σχετικά µε τους υπεργολάβους (οι οποίοι δεν συµβάλλονται 
άµεσα µε την αναθέτουσα αρχή) προβλέπεται δυνατότητα αλλά όχι υποχρέωση υποβολής 
στοιχείων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος επιθυµεί τα στοιχεία 
αυτά να προσµετρηθούν στην αξιολόγηση. Τα στοιχεία τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας αναφέρονται στην παράγραφο 21.4.β’.  
 
6. Στο άρθρο 20.7 της προκήρυξης αναφέρεται ότι η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

µπορεί να αποδειχθεί είτε µέσω της εµπειρίας του Υποψηφίου ή µέλους του σε περίπτωση 
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σύµπραξης ή κοινοπραξίας (20.7.1) είτε µέσω της εµπειρίας µέλους της προτεινόµενης 
οµάδας έργου ή συνεργαζόµενου εµπειρογνώµονα ή υπεργολάβου....(20.7.2). 
Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε εάν  ο υποψήφιος µπορεί να κάνει αποκλειστικά χρήση 
της µίας ή της άλλης δυνατότητας (20.7.1 ή 20.7.2) ή συνδυασµό των δύο. 

 
∆εν απαγορεύεται συνδυασµός, αλλά απόκειται στην ευχέρεια του υποψηφίου να 
καταστρώσει την προσφορά του κατά τον τρόπο που θεωρεί βέλτιστο.  
 

Σε περίπτωση που είναι εφικτή η συνδυαστική χρήση των ανωτέρω εναλλακτικών 
απόδειξης της εµπειρίας, παρακαλούµε διευκρινίστε τα εξής: 
Α) µε τη χρήση ποιών υποδειγµάτων / δικαιολογητικών αποδεικνύεται η χρήση της 
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου µέσω της εµπειρίας µέλους της 
προτεινόµενης οµάδας έργου ή συνεργαζόµενου εµπειρογνώµονα, πχ. συµπληρώνοντας 
τον Πίνακα (Υπόδειγµα 1) του Παραρτήµατος ΙΙ ή µε την υποβολή σχετικού βιογραφικού 
σηµειώµατος σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2.  Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση υποβολής 
του βιογραφικού σηµειώµατος θα συµπεριληφθεί στον Φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, σε αντίθεση µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 23.3 «Περιεχόµενα Φακέλου 
Τεχνικής Προσφοράς» όπου εκεί και µόνο εκεί ζητούνται τα βιογραφικά σηµειώµατα; Σε 
περίπτωση χρήσης της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου µέσω της 
εµπειρίας υπεργολάβου που είναι εταιρεία, ποια δικαιολογητικά θα υποβληθούν και σε 
ποιόν Φάκελο; 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2: «Ο Φάκελος «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» πρέπει να 
περιέχει (…) τα δικαιολογητικά της Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας, όπως 
αναφέρονται στο 21.4 της παρούσας Προκήρυξης.» Στην παράγραφο 21.4 αναφέρονται 
αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (Παράρτηµα ΙΙ, Υπόδειγµα 1 και 2 και συναφή 
δικαιολογητικά έγγραφα). Η παράγραφος 23.3 δ’ αναφέρεται στα αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
µε την οµάδα έργου, τα οποία θα υποβληθούν στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα ΙΙΙ. Σηµαντικό είναι τα αναλυτικά στοιχεία της οµάδας έργου, η οποία θα 
αξιολογηθεί, να υποβληθούν στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 
ΙΙΙ. 
 

Β) µε ποιον τρόπο θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο Υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του την 
ανωτέρω εµπειρία µέλους της προτεινόµενης οµάδας έργου ή συνεργαζόµενου 
εµπειρογνώµονα ή υπεργολάβου; Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 20.6, 
«Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των υπεργολάβων, 
θα προσµετρούνται στην αξιολόγηση των υποψηφίων, εφόσον δηλώνονται από τον 
Υποψήφιο». Η αναφερόµενη δήλωση αφορά σε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ή σε 
άλλης µορφής δήλωση και ποια; 
 

Θα προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 21.5. 
 
7. Σύµφωνα µε το Άρθρο 20.9 «ο Σύµβουλος απαιτείται να διαθέτει συνολική εµπειρία 20 

ετών των µελών της οµάδας έργου του, η οποία θα πρέπει να έχει σωρευθεί, κατά την 
τελευταία 10ετία, στα θέµατα που σχετίζονται µε υπηρεσίες παρόµοιες µε την υπό 
ανάθεση».  
1. Σύµφωνα µε τα άρθρα 20.7, 20.9 και 21.4.β, κατά την κατανόησή µας, τα όσα 
αναφέρονται παραπάνω δεν αφορούν στη συνολική εµπειρία 20 ετών των µελών της 
οµάδας έργου του Συµβούλου, αλλά στη συνολική εµπειρία 20 ετών όσων ο Σύµβουλος 
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επιλέξει να κάνει χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητάς  τους, σύµφωνα µε 
τις δυνατότητες που δίνει το άρθρο 20.7. Παρακαλούµε διευκρινίστε.  
 

Ορθή κατανόηση. Η συνολική εµπειρία 20 ετών αφορά τα µέλη της Οµάδας έργου των οποίων 
ο Σύµβουλος επιλέξει να κάνει χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητάς  τους, 
σύµφωνα µε τις δυνατότητες που δίνει το άρθρο 20.7. 

 
2. Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισµός της συνολικής 20ετούς εµπειρίας θα προκύψει 
από την άθροιση των χρονικών διαστηµάτων εµπλοκής σε παρόµοιας φύσης έργα κατά 
την τελευταία δεκαετία ; 
 

Ο υπολογισµός της συνολικής 20ετούς εµπειρίας θα προκύψει από την άθροιση των χρονικών 
διαστηµάτων εµπλοκής σε παρόµοιας φύσης έργα κατά την τελευταία δεκαετία. 

 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει το σηµείο 1 ανωτέρω, µε ποιόν τρόπο θα αποδειχθεί η 
συνολική 20ετής εµπειρία των µελών της οµάδας έργου, τη στιγµή που τα βιογραφικά δε 
συµπεριλαµβάνονται στα αποδεικτικά της ειδικής τεχνικής & επαγγελµατικής ικανότητας 
στο Φάκελο των ∆ικαιολογητικών ; Σηµειώνεται ότι, κατά την άποψή µας, το Υπόδειγµα 2 
– Παράρτηµα ΙΙ (Πίνακας Στελεχών Υποψηφίου) αποτελεί τρόπο απόδειξης των όσων 
τίθενται ως προϋποθέσεις για την ελάχιστη στελέχωση των υποψηφίων (Άρθρο 20.9.2) 
και όχι για ό,τι απαιτείται σύµφωνα µε το Άρθρο 20.9.1. Ο υποψήφιος θα µπορούσε να 
υποβάλει στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών έναν πίνακα όπου θα παρουσιάζει τα 
απαιτούµενα σύµφωνα µε το Άρθρο 20.9.1 στοιχεία ανά µέλος της οµάδας έργου; 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το Άρθρο 20.9.2 η ελάχιστη στελέχωση του υποψηφίου σε 
πλήθος προσδιορίζεται στα 17 συνολικά µέλη της οµάδας έργου. Παρακαλούµε 
διευκρινίστε εάν η αξιολόγηση του κριτηρίου της συνολικής 20ετούς εµπειρίας των µελών 
της οµάδας έργου του υποψηφίου, σύµφωνα µε το Άρθρο 20.9.1, θα πραγµατοποιηθεί 
µόνο για το συγκεκριµένο πλήθος ή για το σύνολο των µελών της οµάδας έργου που ο 
υποψήφιος θα υποβάλει; 

  
Ισχύει η ανωτέρω απάντηση 7.1. 
 
8. Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε αν στον Πίνακα Στελεχών Υποψηφίου (Υπόδειγµα 2 

Παράρτηµα ΙΙ), θα πρέπει να δηλωθεί όλο το προσωπικό του υποψηφίου ανεξάρτητα από 
την εργασιακή του σχέση µε αυτόν (π.χ. µισθωτοί, συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, 
µέτοχοι, κ.λ.π.).  

 
Πρέπει να δηλωθεί το προσωπικό του υποψηφίου ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας. 
 
9. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται, τόσο στο Άρθρο 11.7.4 (περί δικαιώµατος προαίρεσης), 

όσο και στο Άρθρο 16.3 (περί ακύρωσης), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της αµοιβής 
του Αναδόχου σύµφωνα µε την Οικονοµική του Προσφορά, θα σας παρακαλούσαµε να 
διευκρινίσετε µε ποιον τρόπο θα υπολογισθεί ή σε ποια βάση θα γίνουν οι όποιες 
διαπραγµατεύσεις, τη στιγµή που η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου είναι κατ’ 
αποκοπή για το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών.  
 

Η ∆ιακήρυξη δεν αναφέρει συγκεκριµένα κριτήρια. Ενόψει τούτου, οι διαπραγµατεύσεις θα 
γίνουν σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του δικαίου και ιδίως την αρχή της καλής πίστης και τα 
συναλλακτικά ήθη. Για την εφαρµογή της παραγράφου 16.3 ισχύουν τα ποσοστά της κατ’ 
αποκοπήν αµοιβής που αναφέρονται στον πίνακα. 
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Επίσης, παρακαλούµε να διευκρινίσετε τί σηµαίνει ο Κωδικός 0 στο έντυπο της 
Οικονοµικής Προσφοράς.  

 
Ο Κωδικός στο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς είναι 0 γιατί πρόκειται για κατ’ αποκοπή 
αµοιβή.  
 
10. Σας παρακαλούµε να διευκρινίσετε το κατά πόσο οι προθεσµίες που ορίζονται στο Άρθρο 

11.7 της Προκήρυξης σε ότι αφορά στις Α’ & Β’ Φάσεις του Σταδίου Ι, µπορούν να 
τροποποιηθούν, χωρίς όµως αυτό αν επιφέρει διαφοροποίηση στη συνολική προθεσµία 
του σταδίου (αθροιστικά διατήρηση της προθεσµίας των 8 µηνών). 

 
Μικρές διαφοροποιήσεις σχετικά µε το χρόνο εκτέλεσης των επιµέρους φάσεων του σταδίου Ι 
θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν απαγορεύονται για λόγους επιείκειας, αρκεί να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Για τις τροποποιήσεις θα γίνεται σχετική 
µνεία στη σύµβαση. Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να αποδέχονται τις προθεσµίες 
του Άρθρου 11.7 της Προκήρυξης.  
 
11. Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε τα παρακάτω για την ορθή συµπλήρωση των στοιχείων 

του Υποδείγµατος 1 : Κατάλογος παρόµοιας φύσης υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙ: 
1. Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του αντικειµένου της σύµβασης θεωρείται η συµβατική 

ηµεροµηνία, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του τεχνικού αντικειµένου ή η ηµ/νία 
αποπληρωµής του έργου; 

Η σύµβαση ολοκληρώνεται µε την αποπληρωµή του έργου, καθώς στο αντικείµενό της 
περιλαµβάνεται και η υποχρέωση καταβολής του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 

2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι γνωστά τα ποσοστά συµµετοχής όλων των εταίρων 
της σύµπραξης στην εκπόνηση ενός έργου (π.χ. συµµετοχή µίας υποψήφιας εταιρείας 
ως υπεργολάβου σε ένα σχήµα) µπορεί να µείνει κενό το αντίστοιχο πεδίο; 

Οι υπεργολάβοι συµβάλλονται µόνον µε τον ίδιο τον ανάδοχο και δεν έχουν ποσοστό 
συµµετοχής σε σύµπραξη / κοινοπραξία. Κατά συνέπεια στο οικείο πεδίο θα συµπληρωθεί η 
σχέση µε την οποία συνεργάστηκε το µέλος της σύµπραξης στο εκάστοτε έργο (π.χ. 
υπεργολάβος).  

3. Στο πεδίο Ύψος Κεφαλαιακής ∆απάνης, και για έργα που δεν αποτελούν έργα 
αξιοποίησης, αναγράφεται ο προϋπολογισµός όλου του έργου ή η αµοιβή του 
υποψηφίου? 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα καταγράφεται κατ’ αρχήν η κεφαλαιακή δαπάνη για το έργο για το 
οποίο έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες συµβούλου. Εάν δεν έχει υλοποιηθεί το έργο αυτό ή δεν 
είναι δυνατόν να καταγραφεί η κεφαλαιακή δαπάνη, µπορεί να αναγραφεί ο προϋπολογισµός 
όλου του έργου ή εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς καταγραφής του προϋπολογισµού, η 
αµοιβή του συµβούλου, µε διευκρίνιση όµως σε κάθε περίπτωση σε τι αντιστοιχεί το ποσό. 

 
12. Μία Σύµπραξη Εταιρειών που θα συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό καλύπτει µέσω των 

µελών της  την απαιτούµενη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που αναφέρεται 
στο άρθρο 20.7. της προκήρυξης. Για τα µέλη της Οµάδας Έργου που θα ενταχθούν στον 
Πίνακα Ελάχιστης Στελέχωσης Υποψηφίων του άρθρου 20.9.1 και 20.9.2. και δεν 
περιλαµβάνονται στην κατάσταση προσωπικού (που κατατίθεται στην Επιθεώρηση 
Εργασίας) των µελών της Σύµπραξης και τα οποία είναι όµως εξωτερικοί συνεργάτες των 
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µελών της Σύµπραξης, αρκεί η υποβολή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 23.3. δ) σηµείο 3;  

 
Ναι, εφόσον ο διαγωνιζόµενος δεν επικαλείται την εµπειρία των στελεχών αυτών, οπότε θα 
εφαρµοστεί η παράγραφος 21.5.  

 

13. Επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται συµβολαιογραφικός ορισµός Κοινού Εκπροσώπου σε 
περίπτωση που η προσφορά υπογραφεί από κάθε µέλος της Σύµπραξης χωριστά και όχι 
από τον Κοινό Νόµιµο Εκπρόσωπο. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.1 προβλέπονται τα εξής: "Ο Φάκελος Συµµετοχής, θα 
συνοδεύεται από την Αίτηση Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, υπογεγραµµένη (κατά 
περίπτωση) από : (...) -  τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή 
συµπραττόντων, ή τον από κοινού (σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.δ) ορισθέντα κοινό 
εκπρόσωπο." Από τη διατύπωση αυτή καθίσταται σαφές ότι δεν απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση ορισµός κοινού εκπροσώπου για τις συµπράξεις.  

 
 

14. Αναφορικά µε την ειδική τεχνική ικανότητα του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 20.9.2 της Προκήρυξης, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν στα έτη 
εµπειρίας προσµετράται και ο χρόνος της άσκησης (υποχρεωτικά 18 µήνες σύµφωνα µε 
το νόµο) από την εγγραφή στον οικείο κάθε φορά δικηγορικό σύλλογο µε την ιδιότητα του 
ασκουµένου δικηγόρου και η απόκτηση της απαιτούµενης εµπειρίας και κατά το χρόνο 
αυτό. 

 

Η επαγγελµατική εµπειρία προσµετρείται µόνον εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από λήψη της 
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, όπου απαιτείται. Αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτό και στην 
προκείµενη περίπτωση και εποµένως, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος άσκησης δικηγόρου.  

 

15. Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε τα εξής: 

1. Όσον αφορά τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής οποίες εκδόθηκαν πριν την 
ανακοίνωση της παράτασης του διαγωνισµού και αναφέρουν: «Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη µας για τη συµµετοχή της υπέρ ης και κάθε µέλους αυτής 
στο ∆ιαγωνισµό που υποβάλλεται στις 8 Μαρτίου 2011 και διενεργείται στις 9 
Μαρτίου 2011 ή σε κάθε άλλη ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από τον Οργανισµό 
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.)» - Η παραπάνω διατύπωση είναι αποδεκτή ή 
πρέπει οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να αναφέρουν τη νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 15.1 της ∆ιακήρυξης, προβλέπεται ότι: «Η εγγυητική επιστολή 
πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος V της παρούσας και να 
έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής Προσφορών.» Ακόµη, σύµφωνα µε τον όρο 5 του σχεδίου Εγγυητικής Επιστολής 
του Παραρτήµατος V, προβλέπεται ότι: «5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπ΄ όψιν 
εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ, µέχρι να επιστραφεί σ΄ εµάς η παρούσα εγγυητική 
επιστολή, µαζί µε την έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπ΄ όψιν εγγύηση 
κατά τα οριζόµενα στην Προκήρυξη. Μέχρι τότε θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση 
καταβολή σ΄ εµάς του ποσού της εγγύησης.» Εφόσον στο κείµενο της εκδοθείσας Εγγυητικής 
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Επιστολής περιλαµβάνεται ο όρος 5, και δεν περιορίζεται κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης, η εγγυητική επιστολή είναι αποδεκτή.  

 

2. Στο υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του Παραρτήµατος V στην 
παράγραφο 1 στον τίτλο του έργου 2. αναφέρεται «Εµπορική Αξιοποίηση Ακίνητης 
Περιουσίας ΟΛΘ Α.Ε.» ενώ στην υπόλοιπη προκήρυξη ο τίτλος του ως άνω έργου 
αναφέρεται «Εµπορική Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ΟΛΘ Α.Ε., και των 
παραχωρηθέντων σ’αυτήν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο χώρων και 
εγκαταστάσεων,» - Εγγυητικές που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα είναι 
αποδεκτές ή πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος του έργου 2. 

∆εν χρειάζεται διόρθωση, καθώς είναι προφανές ότι πρόκειται για τον ίδιο διαγωνισµό.  
 
16. Σε σχέση µε το διαγωνισµό του θέµατος (εφεξής ο «∆ιαγωνισµός») και σύµφωνα µε το 

άρθρο 2.4 της προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού (εφεξής η «Προκήρυξη»), θα θέλαµε να 
διευκρινιστούν τα εξής: 

 
1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 1.3 της Προκήρυξης, οι υπεύθυνες δηλώσεις που 
υποβάλλονται από Έλληνες πολίτες απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
Με δεδοµένο ότι η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δεν προβλέπεται σε όλες τις χώρες, 
ερωτάται εάν οι δηλώσεις που υπογράφονται από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (ενδεικτικά οι 
αναφερόµενες στο άρθρο 23.3 υποπαράγραφος δ’) αρκεί να φέρουν υπογραφή των 
δηλούντων ή εάν απαιτείται να φέρουν την επισηµείωση της Συνθήκης της Χάγης (apostille). 
 
Σύµφωνα µε τον όρο 1.3 της ∆ιακήρυξης προβλέπεται ότι: «(…) ∆ηλώσεις και έγγραφα που 
συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον 
τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους.» Περαιτέρω, Επισηµείωση σύµφωνα 
µε την Συνθήκη της Χάγης τίθεται σε δηµόσια έγγραφα (πρβλ. παράγραφο 8.1 της 
∆ιακήρυξης).  
Κατ’ αποτέλεσµα, Επισηµείωση της Χάγης απαιτείται να τεθεί σε δηµόσια έγγραφα που θα 
περιλαµβάνουν τις οικείες δηλώσεις (π.χ. συµβολαιογραφικά), εφόσον κατά το δίκαιο της 
χώρας προέλευσης απαιτείται δηµόσιο έγγραφο για την σύνταξη της εκάστοτε δήλωσης.  
 
  
2.  Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της Προκήρυξης, οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται είτε 
από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, είτε και ταχυδροµικά. 
 
Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι για την εξουσιοδότηση του παραπάνω προσώπου που θα 
υποβάλει τους Φακέλους Συµµετοχής αρκεί απλή εξουσιοδότηση του -κοινού- νοµίµου 
εκπροσώπου του Υποψηφίου σε περίπτωση σύµπραξης, όπως αυτός προκύπτει από τα 
υποβαλλόµενα µε την προσφορά έγγραφα.  
 
Ναι, αρκεί απλή εξουσιοδότηση του -κοινού- νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου σε 
περίπτωση σύµπραξης, όπως αυτός προκύπτει από τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά 
έγγραφα.  
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3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της Προκήρυξης, για τη συµµετοχή στη διαδικασία 
απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(65.000 €).  
 
Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι, σε περίπτωση Υποψηφίου που αποτελεί σύµπραξη 
προσώπων, αρκεί το άθροισµα των επιµέρους Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής των 
µελών να ανέρχεται στο παραπάνω ποσό (κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής τους 
στη σύµπραξη). Επίσης, παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι, αντί των επιµέρους Εγγυητικών 
Επιστολών Συµµετοχής µε το ίδιο συνολικό ποσό, αρκεί η προσκόµιση µίας ενιαίας 
Εγγυητικής Επιστολής, εφόσον ρητά προβλέπει ότι έχει εκδοθεί υπέρ του Υποψηφίου (και επί 
Υποψηφίου που αποτελεί σύµπραξη, υπέρ εκάστου των µελών της σύµπραξης). 
 
Ορθή κατανόηση, αρκεί δηλαδή να καλύπτεται το σύνολο του ποσού της Εγγυητικής 
Επιστολής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15.1.  
 
4.       Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2 της Προκήρυξης, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης 
απαιτείται η υποβολή δήλωσης των προσώπων που την απαρτίζουν µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται στην υποπαράγραφο ε.  
 
Ερωτάται ποιος πρέπει να είναι ο τύπος αυτής της δήλωσης, εάν δηλαδή αρκεί η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης κάθε µέλους της  Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης µε το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο ή εάν απαιτείται κοινή δήλωση όλων των µελών µε τη µορφή συµβατικού 
εγγράφου. Σε περίπτωση που απαιτείται συµβατικό έγγραφο, παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε 
ότι η εν λόγω δήλωση µπορεί να συµπεριληφθεί στο προβλεπόµενο από το άρθρο 21.5 
υποπαράγραφος vii συµβατικό έγγραφο. 
 
Αρκεί υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε µέλους της Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης µε το 
συγκεκριµένο περιεχόµενο, έτσι ώστε να προκύπτει ο συµβατικός δεσµός µεταξύ των µελών.  
 
 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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