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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης) 
 
Σχετ: Το από 11.09.2020 αίτημα στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 21176/14.09.2020) οικονομικού φορέα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  :  
Παρακαλώ, όπως μας διευκρινιστούν τα κάτωθι:  
1ον ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
εκάστοτε οικονομικού φορέα ημεδαπής εργοληπτικής επιχείρησης που θα συμμετάσχει στο παρόντα διαγωνισμό 
καλύπτει τις απαιτήσεις των παρ. 22.Δ α στελέχωση και παρ. 22.Δ.β εμπειρία της παρούσας διακήρυξης , χωρίς να 
αναφέρεται αναλυτικά στοιχεία για τη στελέχωση δηλ. ΜΕΚ , Βαθμίδες (εφόσον περιέχονται στο ΜΕΕΠ) ή 
αναλυτικά την εμπειρία Υδραυλικών έργων (εφόσον η τάξη και η κατηγορία καλύπτει την εμπειρία) ?  
Ποια ακριβώς αναλυτικά απαιτούμενα έγγραφα απαιτούνται για την απόδειξη της τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα της παρ./22Δ της Διακήρυξης σας ως αποδεικτικά μέσα του οικονομικού φορέα που θέλει να λάβει 
μέρος στο διαγωνισμό και αν θα πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά στο ΤΕΥΔ ή αναφέροντας την εγγραφή στο 
ΜΕΕΠ στην ανάλογη τάξη και κατηγορία καλύπτονται?  
Απαιτείται από όλους τους οικονομικούς φορείς ημεδαπούς και αλλοδαπούς η απαίτηση κατά την τελευταία 5ετία 
2015-2019 ενός τουλάχιστον υδραυλικού έργου, παρόμοιου ποσοτικά και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο σε 
δίκτυα ύδρευσης με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.000.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ? Και αν ναι η 
βεβαίωση ΜΕΕΠ σε ανάλογη τάξη και κατηγορία Υδραυλικών έργων δεν αρκεί? Είναι επί ποινή αποκλεισμού για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η απαιτούμενη εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο 1.000.000, 00 
ευρώ σε προϋπολογισμό δημοπράτησης ή και συνολικά μέσα στη 5ετια 2015-2019 αντίστοιχα έργα υδραυλικά σε 
δίκτυα ύδρευσης?  
2ον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
εκάστοτε οικονομικού φορέα ημεδαπής εργοληπτικής επιχείρησης που θα συμμετάσχει στο παρόντα διαγωνισμό 
καλύπτει τις απαιτήσεις των παρ. 22.Γ α στελέχωση και παρ. 22.Γ της παρούσας σας διακήρυξης , χωρίς να 
αναφέρεται αναλυτικά στοιχεία για πάγια, ιδία κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας , εφόσον η εγγραφή στο ΜΕΕΠ 
στην ανάλογη τάξη 4η τάξης σε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές και είναι προϋπόθεση η κατάταξη 
για 4ης και άνω εγγραφή στο ΜΕΕΠ να έχεις τις προϋποθέσεις σε πάγια > 150.000,00 ευρώ , ίδια κεφάλαια > 
375.000,00 ευρώ κλ.π. 
Παρακαλώ όπως μας απαντήσετε έως 17/9/2020 για τις διευκρινίσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην επικοινωνία του ηλ. 
Διαγωνισμού ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 92244. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  
Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι: 
 
1ον ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, εκάστοτε οικονομικού φορέα 
ημεδαπής εργοληπτικής επιχείρησης που θα συμμετάσχει στο παρόντα διαγωνισμό, καλύπτει τις απαιτήσεις της 
παρ. 22.Δ.α της Διακήρυξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 23.6.α (εδάφιο 1) της 
Διακήρυξης, δεν είναι όμως αρκετή για την κάλυψη των υπολοίπων απαιτήσεων της παρ. 22.Δ και συγκεκριμένα 
της απαίτησης ότι «οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2015 – 2019) 
ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο, παρόμοιο ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο, σε δίκτυα 
ύδρευσης με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά της παρ. 23.6.δ του άρθρου 23 της 
Διακήρυξης». Η ανωτέρω απαίτηση αφορά σε όλους τους οικονομικούς φορείς (ημεδαπούς και αλλοδαπούς) 
και είναι επί ποινής αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω διατύπωση, η αναφερόμενη 
απαίτηση για την εκτέλεση (1) τουλάχιστον υδραυλικού έργου με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 
1.000.000€, δεν μπορεί να καλυφθεί με περισσότερα του ενός αντίστοιχα έργα, των οποίων αθροιστικά ο 
προϋπολογισμός καλύπτει το 1.000.000€.  
 
2ον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, εκάστοτε οικονομικού φορέα 
ημεδαπής εργοληπτικής επιχείρησης που θα συμμετάσχει στο παρόντα διαγωνισμό, καλύπτει τις απαιτήσεις της 
παρ. 22.Γ.α της Διακήρυξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 23.5.α (εδάφιο 1) της Διακήρυξης 
(όσον αφορά στα ζητούμενα ίδια κεφάλαια, τα πάγια στοιχεία, καθώς και τους ζητούμενους δείκτες 
βιωσιμότητας του οικονομικού φορέα). Σημειώνεται ότι, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων και για την απόδειξη της απαίτησης αυτής, θα πρέπει να καταθέσουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
της παρ. 23.5.α. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, οι οικονομικοί φορείς που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να 
συμπληρώσουν αναλυτικά στο ΤΕΥΔ όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία, αναφέροντας φυσικά και 
την εγγραφή τους (ή όχι) στο ΜΕΕΠ στην ανάλογη τάξη και κατηγορία, για την απόδειξη της τεχνικής και 
επαγγελματικής, αλλά και οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.  
 
 

Ο Αναπλ. Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ψηφιακή υπογραφή) 
 

      Αθανάσιος Τζαμτζής 
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