
 

 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2023 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 20.01.2023 Διακήρυξης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή  νέου Κτίριου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»» όπως ισχύει. 
 

Αντικείμενο: Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην 
από 20.01.2023 «Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή  νέου 
Κτίριου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»» όπως 
ισχύει. 
 

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός 
Α/Α: 195499) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα 
που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι 
αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από 
την ημερομηνία δημοσίευσής τους. 

 

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - «Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή  νέου Κτίριου 

Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»» 

Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό με τον τίτλο του θέματος και με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 195499, 
εταιρείες εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στη 2η 
τάξη στην κατηγορία των οικοδομικών.  

Σε απάντηση του ερωτήματος σας 
διευκρινίζουμε ότι ζητούμενη τάξη 
πτυχίων είναι η ισοδύναμη των 3ης στα 
οικοδομικά και 2ης στα 
ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 

4 23.6 Στο άρθρο 23.6 (2η κουκίδα - 1η παύλα) γίνεται η αναφορά <<πτυχίο ΜΕΚ των 
στελεχών του υποψηφίου που δηλώνονται από αυτόν για την ικανοποίηση της 
απαίτησης 22.Δ από το οποίο να προκύπτει η ελάχιστη ζητούμενη εμπειρία του 
κάθε στελέχους>>. Ως στέλεχος θεωρείται κάποιος που στελεχώνει το 
εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή που απλά έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 
εταιρεία (είτε με σύμβαση είτε με πρόσληψη); 

Αναφορικά με το ερώτημα εάν «ως 
στέλεχος θεωρείται κάποιος που 
στελεχώνει το εργοληπτικό ́ πτυχίο 
ΜΕΕΠ ή που απλά́ έχει σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την 
εταιρεία» επιβεβαιώνουμε ότι δεν 

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


 

Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

απαιτείται να στελεχώνει απαραίτητα 
το πτυχίο. 

 22.Γ Ποιο είναι σύνολο των παγίων που πρέπει να διαθέτει η εταιρεία? Σε ποιους 
Λογαριασμούς Λογιστικής πρέπει να είναι χρεωμένα τα πάγια για την κατηγορία 
«Οικοδομικά» και σε ποιους για την κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικά»? 

Ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Γ. 

 22.Δ. Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά. Ένας τεχνικός 11ους εμπειρίας ικανοποιεί το 
κριτήριο? 

Ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Δ.β. Ένα τεχνικός διπλωματούχος 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της 
αλλοδαπής με 11ετή τουλάχιστον 
εμπειρία στην κατασκευή ικανοποιεί 
το κριτήριο. 
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