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ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      89827

  ΠΤΛΕΥ: «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ»

Κωδικός: Ε-879 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    (22.05.2020)

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

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

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 9859/21-05-2020 αίτημα οικονομικού φορέα

ΕΡΩΤΗΜΑ  : Στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής 
Έργου για τον διαγωνισμό του θέματος αναφέρεται:  Στο άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
…» και  Στο άρθρο 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατά την υποβολή της αίτησης: [α]: «τουλάχιστον δύο 
[2] τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δύο [2] τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας.» 

                       Η απαίτηση στη βασική στελέχωση του οικονομικού φορέα με δύο [2] τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας 
και δύο [2] τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας, αφορά σε μία από τις δύο κατηγορίες ή μπορεί να 
καλυφθεί αθροιστικά και στις δύο; Δηλαδή, ένας οικονομικός φορέας που διαθέτει έναν [1] τεχνικό 
Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας σε έργα κατηγορίας υδραυλικών έργων 
και έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας σε έργα κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων καλύπτει τις απαιτήσεις για την Τεχνική και Επαγγελματική 
ικανότητα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : NAI, ένας οικονομικός φορέας που διαθέτει έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και έναν [1] 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας σε έργα κατηγορίας υδραυλικών έργων και έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ 
βαθμίδας και έναν [1] τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας σε έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, καλύπτει τις απαιτήσεις για την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα.
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