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Αθήνα   19/07/2021 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9119 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του 

άρθρου 211. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
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6. Τη με ΑΔΑΜ 21PROC008718075/04.06.2021 Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό, 

ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ). 

7. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

8. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής τη Δευτέρα 26.7.2021 και συνεπώς οι απαντήσεις στα διευκρινιστικά 

ερωτήματα πρέπει να χορηγηθούν άμεσα. 

9. Την επεξεργασία των ερωτημάτων από την αρμόδια Διεύθυνση σε συνεργασία με 

το νομικό συνεργάτη. 

10. Το γεγονός ότι η πληθώρα των διευκρινίσεων καθιστά αναγκαία την παράταση 

της καταληκτικής ημερομηνίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 παρ. 3 του Ν. 

4412/2016 (Α’ 147), ώστε να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, 

λαμβάνοντάς τα υπ’ όψιν, τα προετοιμάσουν τις αιτήσεις συμμετοχής. 

11. Το γεγονός ότι μεσολαβεί Αύγουστος και είναι δυσχερές να εκδοθούν έγγραφα 

που απαιτείται να είναι επίκαιρα, και συνεπώς πρέπει η νέα ημερομηνία να 

οριστεί σε χρονικό σημείο που να επαρκεί ο χρόνος για την έκδοση νέων 

εγγράφων. 

 

Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως 

την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 20:00 και να ορίζουμε νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιοτήτων η Τρίτη 28.9.2021 και ώρα 11:00 π.μ. Τα 

έγγραφα των φακέλων υποψηφιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες 

ημερομηνίες. 

 

Παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις στα νομοτύπως υποβληθέντα διευκρινιστικά 

ερωτήματα: 

 

Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την παρ. 7.4.3., αναφορικά με την Ειδική Εμπειρία του 

Διαχειριστή, ως Αποδεκτό Έργο νοείται «κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης 

Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι:  

…  
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(iv) στην υλοποίηση της οποίας ο Διαχειριστής συμμετείχε αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία 

σε ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 30%.»  

Για την απόδειξη αυτού δε, υποβάλλονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την παρ. 

9.6.3.(2), «Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

… στα οποία θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται … καθώς και το ποσοστό και ο τρόπος 

συμμετοχής του Διαχειριστή στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό συμμετοχής σε 

κοινοπραξία, συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού κ.λπ.) …»  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, όπως και στα αποδεικτικά στοιχεία της 

παραγράφου 9.6.3.(2) ζητείται, για τους σκοπούς της παραγράφου 7.4.3. αναφορικά 

με τον τρόπο συμμετοχής του Διαχειριστή, ως Αποδεκτό Έργο νοείται κάθε σύμβαση 

λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, στην υλοποίηση 

της οποίας ο Διαχειριστής συμμετείχε αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή σε μετοχικό 

κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο 

του 30%. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται.   

 

Ερώτηση 2: Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι εταιρείες με την μεταξύ τους εταιρική 

σχέση να ορίζεται ως Συμμετοχών & 100% Θυγατρική αυτής αντίστοιχα, επιτρέπεται 

σε κάθε μία από αυτές να κάνουν χρήση η μία της άλλης τη: 

1. Χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια 

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απάντηση: Η επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων µπορεί να έχει ως 

νοµική βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση εταιρικής εξάρτησης, αλλά και οποιαδήποτε 

άλλη έννοµη σχέση, αρκεί να αποδεικνύεται στην πράξη η συνεργασία µεταξύ των 

δύο οικονοµικών φορέων και η διάθεση των πόρων του ενός προς τον άλλον. Αρκεί 

δηλαδή να υφίσταται η εν λόγω συνεργασία, ανεξάρτητα από τη φύση του µεταξύ 

τους νοµικού δεσµού (λ.χ. µητρική και θυγατρική εταιρία, εταιρία holding και 

εξαρτηµένων εταιριών κ.λπ.) [∆ΕΚ Απόφαση της 2.12.1999, υπόθεση C-176/98, Holst 

Italia]. Τούτων δοθέντων, και με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με 

την εγγραφή των οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους του άρθρου 83 του 

ν. 4412/2016, αλλά και της απάντησης που δόθηκε στο 1ο ερώτημα, εταιρεία, μπορεί 

να επικαλεστεί τις ικανότητες εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο, τηρώντας όμως, 

σε κάθε περίπτωση, τους όρους του άρθρου 8 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 
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Ερώτηση 3: Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5) του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και στη βάση του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, 

επιτρέπεται σε κατασκευαστική εταιρεία να παρέχει δάνεια εμπειρία 

καταλληλότητας σε άλλη κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει ως υποψήφιος 

Ανάδοχος σε Διαγωνισμό Δημοσίου έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται να 

παρέχεται στον Υποψήφιο και δάνεια εμπειρία καταλληλότητας, με τη διαδικασία 

που καθορίζεται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης, την οποία ο Υποψήφιος θα διαθέσει 

στον Κατασκευαστή του έργου. 

Απάντηση: Σχετικά με τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες τρίτων, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 8 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Ερώτηση 4: Αναφερόμεθα με την παρούσα στη σχετική πρόσκληση υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο εξής η «Πρόσκληση»), για το έργο «Μονάδα 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της 

Αττικής» (στο εξής το «Έργο») και συγκεκριμένα στην Καταλληλότητα για την 

Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα, στο άρθρο 7.5 της 

Πρόσκλησης με τίτλο «Καταλληλότητα για την Άσκηση της Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας», αναφέρεται στην παρ. 7.5.2 «Καταλληλότητα του Κατασκευαστή 

για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας» το εξής (η υπογράμμιση δική 

μας): 

«Α. Ο Κατασκευαστής, όπως θα κατονομάζεται στην επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί 

ως Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει α) να πληροί τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 6.1 της παρούσας 

Πρόσκλησης, αναλογικά εφαρμοζομένου, β) να δραστηριοποιείται στην κατασκευή 

έργων των παρακάτω κατηγοριών: (i) οικοδομικών έργων, (ii) υδραυλικών έργων, 

(iii) έργων οδοποιίας (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) έργων καθαρισμού και 

επεξεργασίας νερού υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων, και γ) να αποδεικνύει 

την καταλληλότητά του για την άσκηση της σχετικής 

επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. 

Β. Επίσης, ο Κατασκευαστής, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως 

Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό 
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επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του. Συγκεκριμένα: 

(α) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία 

/ κατηγορίες έργων όπως ορίζεται ανωτέρω, στην υποπαράγραφο Α της παρούσας 

παρ. 7.5.2. ..» 

Ενόψει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση 

Ένωσης 

Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, η απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο 

Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) στις παρακάτω κατηγορίες: (i) οικοδομικών έργων (ii) 

υδραυλικών έργων 

(iii) έργων οδοποιίας (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων (v) έργων καθαρισμού και 

επεξεργασίας 

νερού υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά 

από τα μέλη της 

Ένωσης Προσώπων. 

Προς επίρρωση της ανωτέρω κατανόησης μας, αναφερόμαστε στην υπ. αρ. 

πρωτ.:5036/28.09.2018 Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι 

«σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε μέλος της ένωσης […] απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε 

μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες του υπό ανάθεση έργου και όχι υποχρεωτικά σε 

όλες τις κατηγορίες, καθώς μία τέτοια απαίτηση […] θα ακύρωνε εν τοις πράγμασι τη 

δυνατότητα των οικονομικών φορέων να συμπράττουν με τη μορφή ενώσεων, 

προκειμένου να καλύψουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που απαιτούνται κατά 

περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή.[…]» . 

Απάντηση: Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, η 

απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) [ή σε 

αντίστοιχο μητρώο για τους αλλοδαπούς] πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη 

της Ένωσης, ως κριτήριο καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Τα μέλη της Ένωσης αρκεί να ικανοποιούν αθροιστικά (και όχι 

κάθε ένα ξεχωριστά) την απαίτηση εγγραφής στις παρακάτω κατηγορίες: (i) 

οικοδομικών έργων (ii) υδραυλικών έργων (iii) έργων οδοποιίας (iv) 
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ηλεκτρομηχανολογικών έργων (v) έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού υγρών 

στερεών και αέριων αποβλήτων. 

 

Ερώτηση 5: Κατά την παράγραφο 7.5.2. της Διακήρυξης και όσον αφορά την 

Καταλληλότητα του Κατασκευαστή για την Άσκηση της Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας «7.5.1. Καταλληλότητα του Υποψηφίου για την Άσκηση της 

Επαγγελματικής Δραστηριότητας Ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, 

τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του. Ο Υποψήφιος (ή, σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού) που είναι εγκατεστημένος σε κράτος 

– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής 

του, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 

4412/2016. 

7.5.2. Καταλληλότητα του Κατασκευαστή για την Άσκηση της Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας 

Α. Ο Κατασκευαστής, όπως θα κατονομάζεται στην επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί 

ως Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει (1) να πληροί τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 6.1 της παρούσας Πρόσκλησης, αναλογικά 

εφαρμοζομένου, (2) να δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων των παρακάτω 

κατηγοριών: (i) οικοδομικών έργων, (ii) υδραυλικών έργων, (iii) έργων οδοποιίας 

(iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού 

υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων, και (3) να αποδεικνύει την καταλληλότητά 

του για την άσκηση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω. 

Β. Επίσης, ο Κατασκευαστής, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως 

Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του. Συγκεκριμένα: 

(1) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία 

/ κατηγορίες έργων όπως ορίζεται ανωτέρω, στην υποπαράγραφο Α της παρούσας 

παρ. 7.5.2. 
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(2) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, στην κατηγορία / κατηγορίες έργων, όπως 

ορίζεται ανωτέρω, στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. (3) 

Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη, στα οποία τηρούνται 

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένος στους καταλόγους αυτούς, στην κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως 

ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. 

(4) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη, στα οποία δεν 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής του 

και να αποδείξει ότι πληροί τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, με τις 

οποίες γίνονται δεκτές στον παρόντα Διαγωνισμό οι εγγεγραμμένες στο ελληνικό 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία / κατηγορίες 

έργων, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2.». 

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης και κατά την παράγραφο 9.7.3., ο 

Κατασκευαστής υποχρεούται να υποβάλει: 

«(1) Εάν ο Κατασκευαστής (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα μέλη αυτής), είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να υποβάλει σχετικό αποδεικτικό για την 

εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) άλλως, εφόσον διαρκούν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθ. 65 π.δ. 

71/2019, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω 

κατηγορίες έργων: (i) οικοδομικών έργων, (ii) υδραυλικών έργων, (iii) έργων 

οδοποιίας και (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) έργων καθαρισμού και 

επεξεργασίας νερού υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων , όπως ορίζεται στην παρ. 

7.5.2, το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, άλλως εκδοθέν εντός των 

τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

(2) Οι Κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να υποβάλουν αποδεικτικό για την εγγραφή τους 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 σε 

κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και από το οποίο 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια της παρ.7.5.2.εδ. Β’ περ. (2), το οποίο 

είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, άλλως εκδοθέν εντός των τριάντα (30) 
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τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

(3) Οι Κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη, στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να 

υποβάλουν αποδεικτικό για την εγγραφή τους στους καταλόγους αυτούς, σε 

κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και από το οποίο 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια της παρ. 7.5.2. εδ. Β’ περ. (3), το 

οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, άλλως εκδοθέν εντός των τριάντα (30) 

τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

(4) Στην περίπτωση που το κράτος εγκατάστασης του Κατασκευαστή δεν τηρεί 

μητρώο ή/και σε περίπτωση που από το αποδεικτικό εγγραφής στο υπάρχον μητρώο 

δεν προκύπτει η εγγραφή του Κατασκευαστή σε κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως 

ορίζεται στην παρ. 7.5.2 ή/και δεν αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια 

της παρ. 7.5.2. εδ. Β’ περ. (4), τότε υποβάλλει ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο ή/και ότι 

πληροί τα κριτήρια της παρ. 7.5.2 της Πρόσκλησης.». 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η περίπτωση (4) της παραγράφου 9.7.3. 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος σε 

λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 7.5.2.-Β (3), πλην όμως από το αποδεικτικό εγγραφής 

στο υπάρχον μητρώο, δεν προκύπτει η εγγραφή του στην κατηγορία/κατηγορίες 

έργων όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.5.2. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Η διατύπωση της διακήρυξης είναι σαφής. 

 

Ερώτηση 6: Η παράγραφος 9.1.3. της Διακήρυξης αναφέρει «Όλα τα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα θα φέρουν την Επισημείωση σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης 

της 5ης Οκτωβρίου 1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά …» 
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Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν, στην περίπτωση που ο Υποψήφιος, ο 

Κατασκευαστής, ο Λειτουργός ή/και ο τρίτος οικονομικός φορέας, συνιστά κατά το 

δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή/και 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η απόφαση του διαχειριστικού οργάνου και εν 

γένει τα έγγραφα που εκδίδονται από τις οντότητες αυτές, πρέπει να φέρουν 

Επισημείωση σύμφωνα με Συνθήκη της Χάγης (Apostille). 

Απάντηση: Όσον αφορά τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα ισχύουν τα αναφερόμενα 

στις παραγράφους 9.1.3 και 9.1.4 της Πρόσκλησης, ανάλογα με τη φύση των 

εγγράφων (ήτοι αν πρόκειται για δημόσια έγγραφα ή όχι) και αν προέρχονται από 

χώρα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 9.1.4.  

 

Ερώτηση 7: Κατά τις παραγράφους 9.5.2. και 9.5.9. – (1) της Διακήρυξης απαιτούνται 

να υποβληθούν από τον Υποψήφιο και τον κατασκευαστή αντίστοιχα οι οικονομικές 

καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων και κατά παραγράφους 2.1.28 – 2.1.29 ως 

οικονομικές καταστάσεις νοούνται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή οι 

απλές οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους 

και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς ή τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης, ενώ στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση 

δημοσίευσης συνυποβάλλεται το Παράρτημα 4. 

Δεδομένων των ανωτέρω, να μας διευκρινίσετε εάν υφίσταται υποχρέωση Apostille 

στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή/και στις οικονομικές καταστάσεις για 

τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης, πλην όμως έχουν θεωρηθεί από 

ορκωτούς ελεγκτές και φέρουν την υπογραφή τους. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 9.1.3 και 9.1.4 της Πρόσκλησης.  

 

Ερώτηση 8: Στις παραγράφους 9.5.6. –(3) και 9.6.3. – (3) της Διακήρυξης αναφέρεται 

ότι προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.3.9 και 7.4.3. ο Υποψήφιος και ο 

Διαχειριστής αντίστοιχα, υποβάλουν αντίγραφο της σύμβασης ή απόσπασμα αυτής, 

που αναφέρεται στο κριτήριο των ανωτέρω παραγράφων για την τεκμηρίωση της 

τεχνικής ικανότητας. 
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Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν απαιτείται η σύμβαση να φέρει Apostille, 

στην περίπτωση που ένα ή/και περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν δημόσιο 

φορέα. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 9.1.3 και 9.1.4 της Πρόσκλησης. 

 

Ερώτηση 9: Στην παράγραφο 7.1.2. αναφέρεται «Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής αποτελεί διαρκή απαίτηση, που πρέπει να συντρέχει και μετά 

την υποβολή και την αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού» 

Με δεδομένο το χρονοβόρο της διαγωνιστικής διαδικασίας, κάποια από τα Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής μπορεί σε βάθος χρόνου να μεταβληθούν ή και να μην έχουν 

την απαιτούμενη ισχύ, όπως για παράδειγμα η απαίτηση της παραγράφου 7.3.9 

(επένδυση υποψηφίου εντός πενταετίας) και της παραγράφου 7.4.2. (Ειδική εμπειρία 

Κατασκευαστή ενός πενταετίας). 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια ακριβώς κριτήρια αφορά η παράγραφος 

7.1.2. και ποια η αντιμετώπιση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, στην περίπτωση 

που μεταβληθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η προεπιλογή. 

Απάντηση: Η ως άνω απαίτηση αφορά στα κριτήρια προσωπικής κατάστασης (παρ. 

7.2), καταλληλότητας για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας (παρ. 

7.5) και στο κριτήριο πιστοληπτικής ικανότητας (παρ. 7.3.10). 

 

Ερώτηση 10: Κατά την παράγραφο 9.5.6. –(2) για την απόδειξη της παραγράφου 

7.3.9. ο Υποψήφιος απαιτείται να υποβάλλει «Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί ή θεωρηθεί από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα […] ως προς τα 

έργα/επενδύσεις που θα περιληφθούν στον Πίνακα της παρούσας παραγράφου, με 

τα οποία θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η ανάληψη ή/και η έντεχνη, επιτυχής, 

έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή/και 

συμβάσεων ΣΔΙΤ […] Ιδιωτικών Επενδύσεων […]. Επιπροσθέτως των ανωτέρω και 

ειδικά για τις επικαλούμενες Ιδιωτικές Επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, το σύνολο των Επενδυομένων Κεφαλαίων θα αποδεικνύεται από 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

που χρηματοδότησε την επικαλούμενη Ιδιωτική Επένδυση». 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, να μας διευκρινίσετε εάν τα ανωτέρω αποδεικτικά 

έγγραφα απαιτούνται και για την απόδειξη του κριτηρίου στην περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης έργων ή/και συμβάσεων ΣΔΙΤ. 

Απάντηση: Από τα αναφερόμενα αποδεικτικά στα ως άνω εδάφια το αναφερόμενο 

στο τελευταίο εδάφιο αφορά μόνο στις ιδιωτικές επενδύσεις και υποβάλλεται όπως 

ρητώς ορίζεται στην Πρόσκληση επιπροσθέτως των υπολοίπων δικαιολογητικών. Τα 

αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο αφορούν και στις συμβάσεις παραχώρησης ή /και 

ΣΔΙΤ. 

 

Ερώτηση 11: Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.29: «Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων», του άρθρου 2 της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, 

«…Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της Ημερομηνίας 

Υποβολής και δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας 

χρήσης μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους 

που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των 

αμιγώς τριών (3) προηγουμένων της τελευταίας χρήσης συναπτών οικονομικών ετών…», και 

ενόψει του ότι δεν έχει λήξει η προθεσμία, για την έγκριση και δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών για την οικονομική χρήση 

έτους 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι:  

i. στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας όπου δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί 

οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης μέχρι την Ημερομηνία 

Υποβολής, για την τεκμηρίωση της Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

επάρκειας, θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς οι 

οικονομικές καταστάσεις της τριετίας 2017-2018-2019 και 

ii. ότι ως αποδεκτό αποδεικτικό έγγραφο για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

αποτελεί η υποβολή, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο Φάκελο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ) των εγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων 3-ετίας με τις σχετικές εκθέσεις, όπου από την κείμενη νομοθεσία 

απαιτούνται για την κάθε χρήση. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 2.1.28 και 2.1.29 της Πρόσκλησης. 
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Ερώτηση 12: Σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του άρθρου 6 της διακήρυξης Α’ φάσης 

Διαγωνισμού, «Εξωχώριες εταιρείες», «Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων 

ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι, έχουν την καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν 

εγκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και που 

παρατίθενται στην απόφαση υπό στοιχεία 1353/19.09.2019 του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3558/23.09.2019), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως μέλη ένωσης προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι που 

κατέχουν περισσότερο από 1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι 

Προσφέρων ή μέλος Προσφέρουσας ένωσης προσώπων».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν 

από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για την απόδειξη ότι πληρούν την ως 

άνω προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Απάντηση: Κατά το στάδιο υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της απάντησης στο ΕΕΕΣ περί αμιγώς εθνικού λόγου 

αποκλεισμού (Μέρος ΙΙΙ, Ενότητα Δ). 

 

Ερώτηση 13: Σύμφωνα με την παρ. 10.1 του άρθρου 10 της διακήρυξης Α’ φάσης 

Διαγωνισμού, «Αποδεικτικά Μέσα», «Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 7.2 της παρούσας ο Προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί, σύμφωνα με τους 

όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προφορών να προσκομίσει δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, κατά τη Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν επακριβώς τα αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, που θα υποβληθούν από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τη Β΄ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

σε περίπτωση που απαιτείται να ισχύουν και κατά την ημέρα υποβολής του φάκελου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Απάντηση: Κατά το στάδιο υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ επαρκεί για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων της 

παρ. 7.2 της Πρόσκλησης. 

 

Ερώτηση 14: Α) Σύμφωνα με την παρ. 8.1 του άρθρου 8 “Υποφάκελος «Επίκληση 

πόρων τρίτων οικονομικών φορέων» της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Όσον 

αφορά τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας που αναφέρονται στην παρ. 
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7.3, τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που αναφέρονται στην 

παρ. 7.4 και τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της παρούσας Πρόσκλησης, ένας 

Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων («ο Τρίτος Φορέας»), 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς…».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι και ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, οι οποίες συναθροιζόμενες με τις ικανότητες που 

δηλώνονται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις 

χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκεια του άρθρου 7.3.11 της διακήρυξης,  

Β) Σύμφωνα με την παρ. 8.5 του άρθρου 8 “Υποφάκελος «Επίκληση πόρων τρίτων 

οικονομικών φορέων» της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Όσον αφορά τη 

Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια, ο Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς που 

παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

Σύμβασης Σύμπραξης, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. Στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται 

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, που παρέχει 

τις σχετικές ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους 

πόρους στη διάθεση του Υποψηφίου, καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και, στην 

περίπτωση που ήθελε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, στον Ι.Φ.Σ. για όλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης Σύμπραξης (όπως ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή) και ότι θα υπέχει ευθύνη 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα 

παράγραφο δεν πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Υπόδειγμα 1, Επίκληση Χρηματοοικονομικής 

και Οικονομικής Ικανότητας Τρίτων), η οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο 

απόδειξης.».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που θα 

ενεργήσει ως ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ του έργου, στηρίζεται στις ικανότητες Τρίτου Φορέα, 

ποιο είναι το αποδεικτικό έγγραφο που θα προσκομίσει ο Τρίτος Φορέας περί 

διάθεσης της απαραίτητης χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας, του 

άρθρου 7.3.11. 

Απάντηση: Α) Επιβεβαιώνεται. Β) Αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 3, 

η οποία διαμορφώνεται αναλόγως, ώστε να απευθύνεται στον Κατασκευαστή. 

 

Ερώτηση 15: Σύμφωνα με την παρ. 9.5.8. του άρθρου 9.5 “Υποφάκελος Γ - 

Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας” της διακήρυξης Α’ 

φάσης Διαγωνισμού, «Εφόσον ο Υποψήφιος επικαλείται τους πόρους τρίτου φορέα σύμφωνα 
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με το Άρθρο 8 της Πρόσκλησης, πρέπει επιπλέον στον Υποφάκελο Γ να υποβάλει για τον τρίτο 

φορέα.., καθώς και τον υπό 9.5.5. και 9.5.6. πίνακες».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή και ο Τρίτος Φορέας 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Κατασκευαστής όσον αφορά στις απαιτήσεις 

της παρ. 7.3.11, υποχρεούται να υποβάλλει και τον πίνακα της παρ. 9.5.9. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 που αφορά σε στοιχεία Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

Επάρκειας Κατασκευαστή κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις και όχι τον πίνακα της 

παρ. 9.5.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της διακήρυξης που αφορά σε Οικονομικά στοιχεία του 

Υποψηφίου. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτηση 16: Σύμφωνα με το άρθρο 9.4 «Υποφάκελος Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής 

Κατάστασης», το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται στον 

Υποφάκελο Β, αλλά στα περιεχόμενα των Υποφακέλων Γ έως ΣΤ περιλαμβάνεται η 

απαίτηση: «Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια ………… της παρ. ……… 

υποβάλλονται, εκτός από το ΕΕΕΣ, τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω .».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα ΕΕΕΣ τα οποία περιλαμβάνονται στον 

«Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης», πρέπει επιπλέον να 

περιλαμβάνονται και σε κάθε Υποφάκελο (Γ έως ΣΤ) του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ή αρκεί η υποβολή τους στον «Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση 

Προσωπικής Κατάστασης». 

Απάντηση: Αρκεί η υποβολή τους στον «Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής 

Κατάστασης». 

 

Ερώτηση 17: Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1. (6) «Υποφάκελος ΣΤ θα περιλαμβάνει όσες 

πληροφορίες και έγγραφα απαιτούνται κατά το άρθρο 9.8 για τη βαθμολόγηση των 

Υποψηφίων και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους Υποφακέλους» και σύμφωνα με το 

άρθρο 9.8 «Υποφάκελος Στ – Τεκμηρίωση της Βαθμολόγησης των Υποψηφίων, Για τη 

βαθμολόγηση των Υποψηφίων κατά το Άρθρο 15 της Πρόσκλησης, εκτός από το ΕΕΕΣ και όσα 

άλλα στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί και αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τα τιθέμενα κριτήρια, 

υποβάλλονται επιπλέον τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω…».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί επειδή τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται 

στο άρθρο 9.8 περιλαμβάνονται στους λοιπούς Υποφακέλους του Φακέλου 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι στον Υποφάκελο ΣΤ θα υποβληθεί μόνο το 

Παράρτημα 11 σύμφωνα με το άρθρο 15.7.1. 

Απάντηση: Στον Υποφάκελο ΣΤ αρκεί να υποβληθεί το Παράρτημα 11. Τα λοιπά 

στοιχεία που τεκμηριώνουν τη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και 

την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα αρκεί να υποβληθούν στους 

υποφακέλους Γ και Δ αντίστοιχα. 

 

Ερώτηση 18: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για την πλήρωση των απαιτήσεων 

των παραγράφων 7.3.10 και 9.5.7 της Διακήρυξης αρκεί η υποβολή της επιστολής 

χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.76. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτηση 19: Στο άρθρο 7.2 Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και συγκεκριμένα 

στο άρθρο 7.2.3. της Διακήρυξης, αναφέρεται: «Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Υποψήφιος, εάν η αναθέτουσα Αρχή: (1) […] Οι υποχρεώσεις 

των περ. α’ και β’ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί […] Οι περ. α’ και β’ παύουν αν 

εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του […]».  

Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιωθεί ότι οι περιπτώσεις α’ και β’, αφορούν στις 

περιπτώσεις (1) και (2) του ιδίου άρθρου. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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