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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ)
σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN 

INNOVATIVE ACTIONS)» Α.Μ 8/22

Στις 31/03/2022 κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στην πλατφόρμα του διαγωνισμού με 
Α/Α 187852 το κάτωθι ερώτημα :

Με την παρούσα επιστολή μας, σας υποβάλλουμε διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά 
με την διακήρυξη με αρ. 22PROC010253919 2022-03-23 για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)», 
που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 12-04-2022, από τον «ΔΗΜΟ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ». 
Συγκεκριμένα : Μετά την επί τόπου επίσκεψη που διοργανώθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, την 29/03/2022, στην οποία παρευρεθήκαμε και λάβαμε 
γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου κατασκευής του έργου ερωτούμε – ζητούμε 
διευκρίνηση ως ακολούθως : 
Καθώς η διαδικασία σύναψης της σύμβασης εκκίνησε μετά την 1/6/2021, οπότε και 
ισχύει ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 ερωτούμε : 
Εάν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για την 
συμπερίληψη στους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 22.Ε, 
απαιτήσεων πέραν των προβλεπομένων στο Π.Δ. 71/2019(Α’112). 
Επιπλέον, ερωτάται για τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Ε : 
• Οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Ε, θεωρούνται τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
για τον οικονομικό φορέα ; 
Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 
112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Η απάντηση της υπηρεσίας σχετικά με τα παραπάνω είναι : 

Όπως προκύπτει και από το ίδιο το κείμενο της διακήρυξης, η παράγραφος 22.Ε 
φέρει τον τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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διαχείρισης» και αφορά σε αυτό που αναφέρει και ο τίτλος της, ήτοι στα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της διακήρυξης 
περιλαμβάνονται στην ομότιτλη παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος της ΕΑΑΔΗΣΥ, η παράγραφος 22.Ε με την οποία 
οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.

Η απαίτηση για έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο όπως και εσείς ορθά 
επισημαίνετε αφορά μόνο στις απαιτήσεις περί τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας καθώς και στις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας που είναι πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019.

Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενό της εν λόγω διακήρυξης οι μεν απαιτήσεις 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περιλαμβάνονται στην παράγραφο 22.Δ οι 
δε απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 22.Γ της εν λόγω διακήρυξης.

Ως εκ τούτου δεν απαιτείται και δεν έχει ληφθεί απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου 
για τις απαιτήσεις της παραγράφου 22.Ε καθότι αυτές δεν αφορούν ούτε την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ούτε την  τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, οι δε σχετικές προβλέψεις  περί οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκεια και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης αντίστοιχα.

 

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
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