
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2023

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 20.12.2022 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση – ανακατασκευή χώρων υγιεινής (λουτρά 
- WC) και εκσυγχρονισμός Νοσηλευτικών Μονάδων των Νοσοκομείων Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και Ψ.Ν.Α.» όπως 
ισχύει (στο εξής η «Διακήρυξη»)

Αντικείμενο : Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα 
διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.  

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 194825) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ 
(www.hradf.gr), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και 
απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων

# Αναφορά 
Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Άρθρο 22.Β 
Καταλληλότητα 
για την άσκηση 
της 
επαγγελματικής 
δραστηριότητας

Βάσει του αρ. 74 του Ν 4821/2021 οι βεβαιώσεις που είναι σε 
ισχύ μέχρι 03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως 
31.12.2022. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει εκ μέρους του 
Υπουργείου καμία ενέργεια είτε για περαιτέρω παράταση είτε 
για έγκαιρη δρομολόγηση ισχύος του Π.Δ. 71/2019 που αφορά 
στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων. Ως εκ τούτου καμία βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ δεν είναι 
σε ισχύ. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά με το τι θα γίνει 
με την διαγωνιστική διαδικασία.

Παρακαλούμε δείτε σχετική απόφαση περί τροποποίησης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


2. Στα πλαίσια του ως άνω διαγωνισμού θα θέλαμε να 
προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στους χώρους των 
νοσοκομείων για την πλήρη εικόνα του έργου πριν την υποβολή 
της προσφοράς μας.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να 
προγραμματίσουν επιτόπια επίσκεψη μέχρι και την 
Παρασκευή 20.01.2023 κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης 
με τους κάτωθι υπευθύνους: 
Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ, κ. Παναγιωτόπουλος Μιχάλης, 694 862 9992
Γ.Α.Ν.ΜΕΤΑΞΑ, κ. Φιλιππάκης Σταμάτης, 697 606 8749
Γ.Π.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ, κ. Παρασκευάς Σωτήρης 210 5832512 & κα 
Δασκαλάκη 210 5832519, 697 224 3904
Ψ.Ν.Α, κα Φουστέρη Παρασκευή, 697 974 7237
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