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β.Την με αρ. μελέτη 42/2018 της ΤΥ & την με αρ. 369/2018 έγκριση όρων 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 
Σας διευκρινίζουμε στην αναλυτική διακήρυξη με αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ 18PROC004293328, 

στο κεφάλαιο Γ’ το άρθρο 21.1 & το άρθρο 23.4α διατυπώνονται ως εξής : 

 21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που 
δραστηριοποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΑ iiκαι που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠiii στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΑ. 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 

ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ 
Πολ.μηχανικός ΤΕ3 με A’ β 

 

                                                
i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ.  
ii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016). 

iii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
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