
                                                          ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

 

Σε συνέχεια του από 05.12.2022 αιτήματος διευκρινήσεων, ο όρος 2.2.6 περί  Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας, ο οικείος όρος αναδιατυπώνεται ορθά ως εξής:   

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:  

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (ήτοι τα έτη 2019, 2020, 2021) να έχουν υλοποιήσει συναφή έργα δηλαδή τη 

μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την αποξήλωση 

περιπτέρων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, δηλώνοντας το ποσό και την ημερομηνία 

εκτέλεσης, με ελάχιστη προϋπόθεση τρία εκ των συναφών έργων να έχουν 

πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, και   

β) να διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχιακό δυναμικό που κατ’ ελάχιστον 

απαιτείται για τη συγκρότηση της ομάδας έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

παρακάτω:  

Να διαθέτει ομάδα διοίκησης έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την 

ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από:   

α) Έναν Υπεύθυνο Έργου Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με τριετή 

τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και επίβλεψη παρόμοιων έργων  και   

β) Έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο  Μηχανικό  ΠΕ ή ΤΕ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία 

στο σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανάλογου μεγέθους και   

γ) Έναν εργοδηγό με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην επίβλεψη και υποστήριξη 

παρόμοιων έργων.  

Πλέον της παραπάνω ελάχιστης απαιτούμενης στελέχωσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσδιορίσει τις ειδικότητες που τεκμηριώνουν την πλέον κατάλληλη 

ομάδα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου και να καθορίσει στην 

προσφορά του τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα:  

• Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης  

• Να δοθούν συνοπτικά βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου  

• Να περιγράφει η θέση και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου.   

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, με κοινή 

ομάδα έργου, τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τα ανωτέρω, στα πρόσωπα 

των στελεχών της Ομάδας έργου (ήτοι στον  Υπεύθυνο ‘Έργου και στα Μέλη της Ομάδας 

Έργου), από όποιο μέλος της  ένωσης και αν προέρχονται. 

Η παρούσα διευκρίνιση/αναδιατύπωση δεσμεύει το σύνολο των ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  


