
 
 

 

Καρύστου 5  και Πανόρμου - Αθήνα 115 23 ●  
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16) 

  

Αθήνα,      9  Ιουλίου  2018 

Αριθ. Πρωτ: Δ16/ ΒΟΑΚ Σ/705 
Σχετ: α) 671,703 

 

Tαx. Δ/νση: Καρύστου 5 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 

Γ.Γ.Υ. ggde.gr και στον ιστοχώρο του 
διαγωνισμού) 

Τ.Κ : 11523, Αθήνα                                     

Πληροφορίες : Προϊστάμενος        ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 

Τηλέφωνο: 2106992298  2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υποδομών 

Fax: 210 6996653  3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών 

Υποδομών 
3. Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Email: dpysp@ggde.gr 

 

ΕΡΓΟ: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, 
Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με 
Σ.Δ.Ι.Τ. 
  

ΘΕΜΑ:    Παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων επί ερωτημάτων που ετέθησαν από 
ενδιαφερόμενους και αφορούν το Τεύχος Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (Αριθμ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 114-260321 ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC003288350).  

 
Επί των τεθέντων προς διευκρίνιση σχετικών ερωτημάτων – θεμάτων και αφορούν το Τεύχος της  Ά 

Φάσης – Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση 
σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. του έργου του θέματος, διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Στο άρθρο 9.7.4 αναφέρεται ότι ό Μελετητής στην κατηγορία 8 (στατικές μελέτες) οφείλει 
να είναι μελετητικό γραφείο Ε΄ τάξης  

Στο άρθρο 7.5.3 αναφέρεται ότι ό Μελετητής θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό στην κατηγορία 8 (στατικές 
μελέτες) δύο (2) μελετητές με τουλάχιστον δωδεκαετή εμπειρία, ένα (1) μελετητή με τουλάχιστον 

οκταετή εμπειρία και τέσσερις (4) μελετητές με τουλάχιστον τετραετή εμπειρία έκαστος σε στατικές 

μελέτες 

Οι δύο παραπάνω απαιτήσεις δεν είναι απόλυτα ταυτόσημες διότι στο ν. 3316/05 άρθρο 39 σαφώς 

αναφέρεται ότι ένα μελετητικό γραφείο Ε΄ τάξης οφείλει να διαθέτει στο δυναμικό δύο μελετητές 
δωδεκαετούς και ένα μελετητή οκταετούς εμπειρίας δεν αναφέρεται όμως σε μελετητές τετρετούς 

εμπειρίας. Από μεριάς μας θεωρούμε ότι η απαίτηση του συντάκτη της Προκήρυξης είναι γραφείο μελετών 
Ε΄ τάξης  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/05 αναφέρει: «Πτυχίο 
Ε΄Τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή 
δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει δύο μελετητές με πτυχία Γ΄ τάξης 
και ένα μελετητή με πτυχίο Β΄τάξης τουλάχιστον». Συνεπώς η εκφραζόμενη άποψη του ερωτήματος ότι  

ένα μελετητικό γραφείο Ε΄ τάξης οφείλει να διαθέτει στο δυναμικό δύο μελετητές δωδεκαετούς και ένα 

μελετητή οκταετούς εμπειρίας είναι εσφαλμένη καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου 
άρθρου οδηγεί σε δυναμικό οκτώ μονάδων. Η διατύπωση του ανωτέρω εδαφίου  αναφέρεται σαφέστατα 



 2 

σε ελάχιστο δυναμικό δώδεκα μονάδων, το οποίο για να διασφαλιστεί θα πρέπει να περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε τους δύο μελετητές με πτυχία Γ΄ τάξης και ένα μελετητή με πτυχίο Β΄τάξης τουλάχιστον 

(που αντιστοιχούν στις οκτώ μονάδες) ενώ για το υπόλοιπο δυναμικό δεν αναφέρεται οτιδήποτε και 
προφανώς μπορεί να εξευρεθεί και με εναλλακτικές στελεχώσεις. 

Περαιτέρω και όσον αφορά το περιεχόμενο και τις διατάξεις της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήώσης 
Ενδιαφέροντος επισημαίνονται τα εξής:  

Το άρθρο 7.5. αναφέρεται στα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής και το 7.5.3 ειδικότερα στην Καταλληλότητα 
του Μελετητή για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας θέτοντας τα γενικά κριτήρια που 

αναφέρονται σε κάθε οικονομικό φορέα που εφόσον τα ικανοποιεί μπορεί να προταθεί ως Μελετητής.  

Το άρθρο 9.7 αναφέρεται στα περιεχόμενα του Υποφακέλου Ε – Τεκμηρίωση της Επαγγελματικής 
Ικανότητας και της Καταλληλότητας για την Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας και το 9.7.4 

ειδικότερα στα απαιτούμενα στοιχεία προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου7.5.3.  

Στο άρθρο 9.7.4 είναι σαφές ότι προς απόδειξη και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της παρ. 7.5.3 εάν ο 

Μελετητής είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλλει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών στην 

κατηγορία μελέτης (8) στατικές μελέτες Ε΄τάξης.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Οδικές σήραγγες κατασκευασμένες με μέθοδο C+C  περιλαμβάνονται ή όχι στην εμπειρία 

μελέτης άρθρο 7.4.4 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Το άρθρο 7.4.4 αναφέρεται σε εμπειρία εκπόνησης πλήρους μελέτης, οδικών σηράγγων 

τουλάχιστον δύο λωρίδων κυκλοφορίας ή σιδηροδρομικών σηράγγων μονής ή διπλής τροχιάς (εκτός 

σηράγγων διανοιγόμενων με χρήση μηχανών ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ)), χωρίς να περιγράφει 
αποκλειστικά υπόγεια διάνοιξη. Συνεπώς η απάντηση είναι ότι έργα με εκσκαφή και επανεπίχωση (και 
αντιστρόφως) περιλαμβάνονται στην απαιτούμενη εμπειρία του άρθρου 7.4.4.. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 : Στο άρθρο 7.4.4 τα τεύχη ζητούν μια εμπειρία εκπόνησης πλήρους μελέτης αθροιζομένου 

μήκους τριών χλμ. Η εμπειρία προσωποποιείται σε ένα μελετητή ο οποίος έχει συντάξει τα τρία είδη 
μελετών (γεωτεχνικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές) ή διασπείρεται ανά ειδικότητα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:  Παραπέμπουμε στην περίπτωση Γ του ιδίου άρθρου το οποίο αναφέρει:  
«Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο Μελετητής είναι Ένωση Προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να 

διαθέτει στο σύνολό της την απαιτούμενη μελετητική εμπειρία μιας τουλάχιστον μελέτης εκ των ανωτέρω 

στην παρ. 7.4.4 υπό (1), (2) ή (3) αναφερομένων, το δε μέλος αυτό θα δηλώνεται για την αντίστοιχη 
κατηγορία μελέτης, νοουμένου ότι η επικαλούμενη εμπειρία στην ίδια κατηγορία μελετών δεν μπορεί να 

διασπάται σε περισσότερα του ενός μέλη του Μελετητή». 
Συνεπώς τα διάφορα μέλη της ένωσης προσώπων που προτείνεται ως Μελετητής μπορούν να δηλώνονται 

για αντίστοιχη κατηγορία μελέτης (γεωτεχνικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές)  και υπό την 

προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη εμπειρία στην ίδια κατηγορία μελετών δεν μπορεί να διασπάται σε 
περισσότερα του ενός μέλη του Μελετητή δηλαδή θα πρέπει να διατίθεται από κάθε προτεινόμενο μέλος 

σε συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης.  
 

Ε. Δ Ο Προϊστάμενος Δ16 
1.Δ16  

2.ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ.  Ιωάννης  Μπακογιάννης 

3.Χρον. Αρχείο 
4.Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ 

Μετ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος 

 
 Ευαγγελία Γαλανάκη 
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