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Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      90808

  ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΝΤΡΑΦΙ, ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΙΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ  
- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», 

Εργολαβία: Α-455 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    (αρ. πρωτ./…07.2020)

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

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

Σχετ: 1. Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 13661/26-06-2020 έγγραφο.
          2. Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 15053/08-07-2020 έγγραφο. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη ενότητα 22.Δ.β. ορίζεται ότι: 

«Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από το 2011 και ως τη λήξη 
υποβολής των προσφορών ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης, με 
ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 8.500.000€ χωρίς Φ.Π.Α.» 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο παραπάνω προϋπολογισμός 
μπορεί να καλυφθεί αθροιστικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη Διακήρυξη, άρθρ. 22.Δ. εδάφιο β), ορίζεται ότι: 

«Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από το 2011 και ως την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου 
αποχέτευσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 8.500.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση της ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να 
καλύπτεται από έναν τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτήν.» 

Επομένως, ένας τουλάχιστον από τους οικονομικούς φορείς, που συμμετέχουν σε ένωση 
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οικονομικών φορέων, πρέπει να έχει κατασκευάσει ένα υδραυλικό έργο δικτύου 
αποχέτευσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 8.500.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 
το 2011 και ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Σύμφωνα με την διακήρυξή σας με ΑΔΑΜ PROC006917611 2020-06-24 και τα παρακάτω 
κριτήρια επιλογής: 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης 
καθορίζεται ως εξής: 

α) Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ευρώ 
(4.400.000,00 €) και πάγια τουλάχιστον ίσα με εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €) 
από τα πάγια υποχρεωτικά πρέπει το 20% να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε 
είδους μεταφορικά μέσα εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

β) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από το 2011 και ως την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο 
δικτύου αποχέτευσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 8.500.000,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας: 

1) για το 22Γ.α, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου δεν 
καλύπτονται από την εγγραφή της εταιρίας στο ΜΕΕΠ, θα μπορούσε εταιρεία να 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό εφόσον πληροί τις απαιτήσεις βάσει των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων;

2) Για το 22Δ.β, εφόσον εταιρεία έχει κατασκευάσει αντίστοιχο έργο ως μέλος 
Κοινοπραξίας, διευκρινίστε αν δύναται να κάνει χρήση της εμπειρίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1) Σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εταιρείας που οι απαιτήσεις 
χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν καλύπτονται από την εγγραφή της στο ΜΕΕΠ, 
σύμφωνα με το εδάφιο (γ) του άρθρου 23.5 της Διακήρυξης: "Στην περίπτωση που οι 
απαιτήσεις του 22.Γ.α) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής της παρ. (α) για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ επιχειρήσεις ή από το πιστοποιητικό εγγραφής της 
παρ. (β) για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, καθώς και στην περίπτωση αλλοδαπών 



οικονομικών φορέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δεν 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω (παρ. (β)), 
υποβάλλουν, ως δικαιολογητικά, αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.", στα οποία συμπεριλαμβάνονται: "β) Οικονομικές 
καταστάσεις ή αποσπάσματα ....". 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 22.Β. της Διακήρυξης, "... 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) στην κατηγορία/-ιες έργου του 
άρθρου 21 της παρούσας.", δηλ. στην κατηγορία υδραυλικών έργων.

2) Εφόσον μία εταιρεία έχει συμμετάσχει, ως μέλος κοινοπραξίας, στην κατασκευή 
έργου κατά τα απαιτούμενα στο άρθρο 22.Δ. εδάφιο β) της Διακήρυξης, δύναται να κάνει 
χρήση της εμπειρίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ως προϋπολογισμός δημοπράτησης για 
κάθε εταιρεία που έχει συμμετάσχει στην κοινοπραξία, θεωρείται το γινόμενο του ποσοστού 
συμμετοχής της εταιρείας στην κοινοπραξία επί του συνολικού προϋπολογισμού 
δημοπράτησης του έργου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κλειώ Ταυλαράκη
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