
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ.: 22510-36004, Φαξ : 22510-36159
Email : technical-services@aegean.gr                                    

                                                                     
Προς:  Προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της 
Διακήρυξης του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)"».

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)"» και α/α Συστήματος: 80011.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού του θέματος, σας 
διαβιβάζουμε τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν 
ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την 15η/03/2019 και αφορούν στον 
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)"».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής:
1. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

1. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

Σύμφωνα με το άρθρο 19.3 της διακήρυξης («Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα») αναφέρεται ότι «Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που εκφράζεται σωρευτικά:
α) με την διαθεσιμότητα του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού στην ομάδα 
επίβλεψης
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(i) Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη, από την 
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
(ii) Έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη, 
από την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

β) με την εκτέλεση παρόμοιων, με την υπό ανάθεση σύμβαση, συμβάσεων παροχής 
υπηρεσίας, από το ως άνω εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες εκτελέστηκαν 
(υποβολή και έγκριση) κατά την τελευταία δωδεκαετία».

Με δεδομένο ότι ένας Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός δικαιούται, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, να κατέχει Μελετητικό πτυχίο και στις δύο, απαιτούμενες από την 
Διακήρυξη, κατηγορίες μελετών (6-Αρχιτεκτονικές Μελέτες και 8-Στατικές Μελέτες) 
παρακαλούμε να μας διευκρινίστε αν δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή του 
μεμονωμένα χωρίς την δημιουργία ένωσης με άλλο οικονομικό φορέα με την 
ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης «… Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 
12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά - 23 - κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016….».

Επίσης στο άρθρο  22.2. της διακήρυξης αναφέρεται: «…Δικαιολογητικά πλήρωσης 
κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές Μελέτες)
2 στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων)

Ως εκ τούτου οικονομικός φορέας πού κατέχει Μελετητικό Πτυχίο στην κατηγορία 8 
(Στατικές μελέτες) αλλά και στην κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών 
Έργων), πληροί το σχετικό με την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας κριτήριο επιλογής, όπως έχει τεθεί στο 
προαναφερόμενο άρθρο της διακήρυξης και επομένως δύναται να συμμετάσχει 
μεμονωμένα στον εν λόγω διαγωνισμό χωρίς την δημιουργία ένωσης με άλλο 
οικονομικό φορέα.
 

2. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίστε αν είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς από 
Φυσικό Πρόσωπο Πολιτικό Μηχανικό ο οποίος/η οποία θα πληροί τα κριτήρια 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας με μελετητικό πτυχίο και στις δύο 
απαιτούμενες κατηγορίες 6 & 8 και εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων με την υπό 
ανάθεση σύμβαση που καλύπτουν και τις δύο ειδικότητες (Αρχιτέκτονα και 
Πολιτικού Μηχανικού), ο οποίος όμως θα προβλέπει στην προσφορά του ομάδα 



επίβλεψης όπου θα συμπεριλαμβάνεται και Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής

Σύμφωνα με άρθρο 19.3 της διακήρυξης: 
«….Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που εκφράζεται 
σωρευτικά:
α) με την διαθεσιμότητα του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού στην ομάδα επίβλεψης:
(i) Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη, από την 
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
(ii) Έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη, από την 
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
(β) με την εκτέλεση παρόμοιων, με την υπό ανάθεση σύμβαση, συμβάσεων παροχής υπηρεσίας, 
από το ως άνω εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες εκτελέσθηκαν (υποβολή και έγκριση) κατά 
την τελευταία δωδεκαετία.
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη υπηρεσιών:
i. για τον Π.Μ., να έχει εκτελέσει ολοκληρωμένα, ως ανάδοχος, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις:

 παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Επίβλεψης έργων Π.Μ., ή
 παροχής τεχνικών υπηρεσιών Επίβλεψης έργων Π.Μ., ή
 κατασκευής έργων Π.Μ. 

κτιριακών έργων των κατηγοριών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ και 1.Ι του υπ΄ αριθμ. 
3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Κτιριοδομικού Κανονισμού, εμβαδού τουλάχιστον 500 
m2 ανά έργο.
ii. για τον Α.Μ. να έχει εκτελέσει ολοκληρωμένα, ως ανάδοχος, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις:

 παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Επίβλεψης 
αρχιτεκτονικών εργασιών, ή

 παροχής τεχνικών υπηρεσιών Επίβλεψης αρχιτεκτονικών εργασιών, ή
 κατασκευής αρχιτεκτονικών

κτιριακών έργων των κατηγοριών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ και 1.Ι του υπ΄ αριθμ. 
3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Κτιριοδομικού Κανονισμού, εμβαδού τουλάχιστον 500 
m2 ανά έργο.
Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 12ετίας θα μετράται από την έγκριση/παραλαβή των 
υπηρεσιών συμβούλου…»
 
Ως εκ τούτου είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς από Φυσικό Πρόσωπο 
Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με μελετητικό πτυχίο και στις δύο απαιτούμενες 
κατηγορίες 6 & 8, ο οποίος/η οποία πληροί τα κριτήρια Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας του προαναφερόμενου άρθρου της διακήρυξης και που 
καλύπτουν την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.
Στην προσφορά του όμως θα προβλέπει ομάδα επίβλεψης πού θα αποτελείται και 
από έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη και ο 
οποίος Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας θα πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας δηλαδή θα έχει εκτελέσει ολοκληρωμένα, ως 
ανάδοχος, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις:
• παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Επίβλεψης 
αρχιτεκτονικών εργασιών, ή
• παροχής τεχνικών υπηρεσιών Επίβλεψης αρχιτεκτονικών εργασιών, ή
• κατασκευής αρχιτεκτονικών
κτιριακών έργων των κατηγοριών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ και 1.Ι του υπ΄ 
αριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Κτιριοδομικού Κανονισμού, εμβαδού 



τουλάχιστον 500 m2 ανά έργο. Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 12ετίας θα 
μετράται από την έγκριση/παραλαβή των υπηρεσιών συμβούλου

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Μάτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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