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(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 13733/04-06-2021 έγγραφο του οικονομικού φορέα 

ΕΡΩΤΗΜΑ : 
1) Το ανωτέρω έργο δημοπρατείται σε τρία (3) διαφορετικά έργα με διακήρυξη έκαστο εξ αυτών, που 
δεν αντιστοιχεί στο σύνολο της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε 
τα εξής : 
α) θα εκδοθεί μία (1) ή τρεις (3) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής; Άν εκδοθεί μία εγγυητική 
επιστολή σε ποιόν από τους τρεις κωδικούς θα κατατεθεί ; 
β) θα κατατεθούν τρεις (3) φορές τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική προσφορά (και στους 
τρεις κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ); 
γ) πώς θα ανακηρυχθεί ΕΝΑΣ μειοδότης στο έργο τη στιγμή που μπορεί να προκύψουν τρεις (3) 
διαφορετικοί μειοδότες (ανά κωδικό ΕΣΗΔΗΣ) 
δ) πώς θα γίνει η σύναψη της σύμβασης τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ενιαία οικονομική προσφορά; 
Θα συναφθούν τρεις συμβάσεις ; 
Όσον αφορά τα ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα επισύναψης όλης της πληροφορίας 
της συνολικής Οικονομικής Προσφοράς σε ένα (1) αρχείο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. 

2) Σχετικά με το κριτήριο της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 22.Δ, στην 
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ζητείται να περιλαμβάνονται στην στελέχωση κατ’ ελάχιστον τρεις (3) τεχνικοί 
11ετούς εμπειρίας και ένας (1) τεχνικός 8ετούς εμπειρίας – δηλαδή σύνολο 4 στελέχη. Παράλληλα το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό της παρ.23.6 της Διακήρυξης είναι η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 
4η τάξη και άνω. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ρητά ότι το τεκμήριο για την απόδειξη της εν 
λόγω Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι η εγγραφή στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ και όχι η 
στελέχωση με 4 μηχανικούς, πλήθος το οποίο δεν είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σε πρόσθετη 
ειδική κατηγορία και το οποίο δεν διαθέτει η πλειοψηφία (αν όχι το σύνολο) των ελληνικών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ στην εν λόγω 
ειδική κατηγορία. 



3) Σύμφωνα με την παρ. 23.3.β της Διακήρυξης, για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 22.Α.2 της 
Διακήρυξης σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα, απαιτείται – μεταξύ άλλων – αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας για τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ. 
Δεδομένου ότι πλέον δεν υπάρχει το ταμείο ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ, παρά μόνον ο Ηλεκτρονικός Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - «e-ΕΦΚΑ» και δεν είναιe-ΕΦΚΑ» και δεν είναι δυνατή η έκδοση 
αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ – καθώς αυτό δεν υφίσταται πλέον 
- παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών του 
πτυχίου του οικονομικού φορέα, τα οποία (στελέχη) εντάσσονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(ΑΠΔ) του οικονομικού φορέα, είναι η ίδια η ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, η οποία 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. 

4) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών/Μελετητές νοούνται 
υπεργολάβοι ή τρίτοι φορείς και αν θα πρέπει συνακόλουθα να υποβάλουν ΕΕΕΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1(α)

Θα εκδοθεί μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο του Έργου, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 15 της Διακήρυξης και θα κατατεθεί στον συστημικό κωδικό Α-458-Α1 (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 181276). 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1(β)

Θα κατατεθούν μία (1) φορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά, για το σύνολο 
του Έργου, στον συστημικό κωδικό Α-458-Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276).

ΕΡΩΤΗΜΑ 1(γ)

Το κριτήριο ανάδειξης Αναδόχου ορίζεται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης. 
Η αξιολόγηση - βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων για το σύνολο του 
Έργου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 14.2 Διακήρυξης και βάσει των 
στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Διαγωνιζόμενοι για το σύνολο του Έργου στον συστημικό κωδικό 
Α-458-Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276). 
Η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων για το σύνολο του Έργου θα γίνει 
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 14.3 της Διακήρυξης και βάσει των στοιχείων που θα 
υποβάλλουν οι Διαγωνιζόμενοι στα τρία (3) έντυπα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται 
στους τρεις (3) συστημικούς αριθμούς. Επιπροσθέτως είναι υποχρεωτική για όλους τους 
Διαγωνιζόμενους  η συμπλήρωση του εντύπου συνολικής Οικονομικής Προσφοράς (Τεύχος 8), 
σύμφωνα με το άρθρο 24.4 της Διακήρυξης, που αναρτήθηκε στις 08/06/2021. Θα πρέπει να 
κατατεθεί και στους τρεις (3) συστημικούς κωδικούς συμπληρωματικά του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς που περιλαμβάνεται ήδη σε καθένα από τους τρεις (3) συστημικούς κωδικούς. 



Εξάλλου, ο διαχωρισμός σε τρεις (3) κωδικούς έγινε για τεχνικούς λόγους και δεν αίρει την ενιαία 
φύση της σύμβασης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1(δ)

Η σύμβαση είναι μία (1) και ενιαία και ο διαχωρισμός σε τρεις (3) κωδικούς έγινε για τεχνικούς 
λόγους.
Τα επιμέρους τρία (3) έντυπα οικονομικής προσφοράς συνθέτουν τη συνολική προσφορά και ως 
ενιαία θα αξιολογηθούν. 
Επιπροσθέτως είναι υποχρεωτική για όλους τους Διαγωνιζόμενους  η συμπλήρωση του εντύπου 
συνολικής Οικονομικής Προσφοράς (Τεύχος 8), σύμφωνα με το άρθρο 24.4 της Διακήρυξης, που 
αναρτήθηκε στις 08/06/2021. Θα πρέπει να κατατεθεί και στους τρεις (3) συστημικούς κωδικούς 
συμπληρωματικά του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται ήδη σε καθένα από 
τους τρεις (3) συστημικούς κωδικούς.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 23.6  της Διακήρυξης σε σχέση με την τεκμηρίωση της 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Αναφορικά με το ζήτημα της απαιτούμενης ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν όσα προβλέπονται 
στα τεύχη του διαγωνισμού και ιδίως όσα ορίζονται στην Διακήρυξη Α-458, στο άρθρο 22.Α. «Λόγοι 
αποκλεισμού»:
«Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
(…)
22.A.2 Εάν ο αναθέτων φορέας α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία (…).

στο άρθρο 23.3 περί των «Δικαιολογητικών – Αποδεικτικών Μέσων»:
«Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(…) β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά (…) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 



ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, (…).
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
(…)
 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) 
ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 
έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, τόσο 
για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-– μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας. (…).» ,

και στο άρθρο 23.9 «Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων»:
«(…) (β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών:
(…) - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
(…) 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 στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.».

Όσον αφορά στα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα υποβληθούν,  ισχύει ότι, 
δυνάμει του ν. 4387/2016 (αρθ.51),  από 1.1.2017, άρχισε η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάχθηκαν 
αυτοδίκαια οι έως τότε υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 
53 επ. και κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. Στον ΕΦΚΑ εντάχθηκε, πλην άλλων, και το 
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), ειδικότερα, δε, ο Τομέας Σύνταξης Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) καθώς και ο Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. Ο ΕΦΚΑ, χορηγεί  πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για τους 
ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ήδη ΕΦΚΑ, μηχανικούς τα οποία καταλαμβάνουν  την 
ασφαλιστική κατάστασή τους στον οικείο ασφαλιστικό κλάδο, από τον χρόνο υπαγωγής τους στην 
κύρια ασφάλιση του κλάδου αυτού (δηλαδή τόσο το  διάστημα που λειτουργούσε  το  ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ μέχρι τις 31.12.2016 όσο  και το μετά την αυτοδίκαιη ένταξή του στον ΕΦΚΑ διάστημα) 
μέχρι και τον χρόνο κατά τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό αυτό.



Επομένως  η ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, η οποία εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ συνιστά 
απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον 
ΕΦΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή βεβαιώνεται ρητά η ασφαλιστική 
ενημερότητα των άνω στελεχών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

Στο άρθρο 22.Δ. «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης Α-458 προβλέπεται ότι:

«(α) Στελέχωση
Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται :
(…)_
(β) Ειδική Εμπειρία
(…)
(γ) Συνεργασία με Μελετητές – Γραφεία Μελετών

(γ1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές – Γραφεία Μελετών, τόσο για τη 
σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. 
Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να 
δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.
(γ2) Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία 
μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών 
γραφείων – μελετητών:
 Για την κατηγορία 13 - Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων: ένα (1) 

τουλάχιστον μηχανικό 12ετούς εμπειρίας.
 Για την κατηγορία 09 - Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές –Ηλεκτρονικές μελέτες: ένα (1) 

τουλάχιστον μηχανικό 12ετούς εμπειρίας.
 Για την κατηγορία 18 – Χημικοτεχνικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 8ετούς εμπειρίας.
 Για την κατηγορία 08 – Στατικές μελέτες : ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 12ετούς εμπειρίας.

(γ3) Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων 
κατηγοριών & τάξεων εγγεγραμμένων στο οικείο Μητρώο. Στην περίπτωση αλλοδαπών 
επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα 
αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι 
διαθέτει την εμπειρία που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο (γ2).
(γ4) Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.»

Η πρόβλεψη για την συνεργασία με Μελετητές – Γραφεία Μελετητών έχει τεθεί υπό στοιχείο (γ) 
στο κριτήριο επιλογής του άρθρου 22.Δ. της διακήρυξης. Συνεπώς, αποτελεί (υπο)κριτήριο του 
κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο για να καλύψει ο εκάστοτε 
προσφέρων απαιτείται να στηριχθεί στην ικανότητα ενός τρίτου φορέα υπό την έννοια του άρθρου 



22.ΣΤ («Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Δάνεια εμπειρία»), και συγκεκριμένα ενός 
μελετητή ή γραφείου μελετών. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να υποβληθεί ιδιαίτερο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένο, για τους μελετητές και 
παράλληλα να τηρηθούν και όσα ορίζονται στην διακήρυξη για τις προϋποθέσεις και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν για τους τρίτους που δανείζουν 
εμπειρία στους προσφέροντες.

Συναφώς, τόσο τα εκδιδόμενα από τους τρίτους οικονομικούς φορείς (δανείζοντες εμπειρία), ήτοι 
τους μελετητές και τα γραφεία μελετών εν προκειμένω, δικαιολογητικά όσο και οι υποβαλλόμενες 
μελέτες θα πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από αυτούς.

O Διευθυντής

              Μελετών και Υποστήριξης Συμβάσεων

                                                                  Ευάγγελος Φούγιας

                                                                Πολιτικός Μηχανικός
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