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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 94698 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» - υπ. αρ. πρωτ. : 22784/9-12-2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC007824631)  Διακήρυξη. 
 
 
Σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, μετά από σχετικό ερώτημα, διευκρινίζονται τα 

εξής : 

1. σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019- άρθρο 51 παρ.2 : « Ως Κύκλος Εργασιών 

θεωρείται ο κύκλος εργασιών από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, 

αυτοτελώς, σε ένωση ή εγκεκριμένη υπεργολαβία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

της επιχείρησης και των θυγατρικών της επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν 

έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία, που προηγείται της 

διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση.» 

2 αναφέρονται σαφώς στην Διακήρυξη στο άρθρο 22 και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο  22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  : «Α. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ειδικότερα στην υποπαράγαφο γ) τα εξής : 
«Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη 
του κύκλου εργασιών προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση 
τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή με υπεύθυνη δήλωση, ενώ κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του αρθ. 51 του ΠΔ 71/2019. 
 

3. αναφέρονται σαφώς στη Διακήρυξη στο άρθρο 23 και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 
Επάρκειας του άρθρου 22.Γ και ειδικότερα στην υποπαράγραφο α) τα εξής : 
«Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο 
των πληροφοριών που περιέχει, είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του 
άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή 



περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016»  
 
4. Αναφέρονται σαφώς στην Διακήρυξη  στο άρθρο 23 και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 
του άρθρου22.Δ  τα εξής: «Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 
οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η 
οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει  είτε, στην 
περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016  ανάλογα με την 
τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση» 
 
 

Η διευκρίνιση θα  αναρτηθεί στο PORTAL ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, θα σταλεί ως 

μήνυμα  μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ σε όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

Φορείς και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haidari.gr. 
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