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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού άνω των ορίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: 
«Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-
κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016-2018)», σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισµού 600.000,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (483.870,97€ άνευ Φ.Π.Α.) 
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ.πρωτ. 497239(18738)/17-3-2017 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως 
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Α:« Στο άρθρο 2 : Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων – 
Κοινοπραξιών, αναγράφεται :  
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις 
οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 
76 και 77 του ν. 4412/2016 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι 
σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας. 
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν η χρηµατοοικονοµική επάρκεια για µία Κοινοπραξία θα 
ορίζεται ως άθροισµα ή ως ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέρους στην 
Κοινοπραξία.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α: Στο άρθρο 8 «Στοιχεία και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι: 
«…Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των άλλων, έχει 
προκαθορίσει και τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
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άρθρου 75 του ν.4412/2016, τα οποία θα συµπληρώσει  στο Ε.Ε.Ε.Σ. ο Οικονοµικός 
Φορέας:… 
 

• ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και συγκεκριµένα 
ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-
2015) από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών 
(3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-2015) µεγαλύτερο του 100% του 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται αθροιστικά.». Ο παρών όρος περιλαµβάνει και τις Κοινοπραξίες 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Β:«Στην παράγραφο 2) του άρθρου 13.1 : Τεχνική Προσφορά 
αναγράφεται :  
2) Να διαθέτει στελεχιακό επιστηµονικό προσωπικό (αποφοίτους ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.) και 
συγκεκριµένα:  
Έναν (1) τουλάχιστον ∆ιπλωµατούχο σε σχετικό αντικείµενο (Γεωπόνο, ∆ασολόγο κλπ.  
Γεωτεχνικό, ως ∆ιευθυντή έργου µε χρόνο από κτήσεως πτυχίου-αντίγραφο του οποίου θα 
συµπεριλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά- τουλάχιστον δέκα (10) ετών, ο οποίος να έχει 
εµπειρία σε συντήρηση έργων, πρασίνου. Αποδεικτικό εµπειρίας για το επιστηµονικό 
προσωπικό θα αποτελούν βεβαιώσεις εργοδοτών ή από αρµόδιο επαγγελµατικό επιµελητήριο.  
Παρακαλώ ενηµερώστε µας αν ο α/α ∆ιπλωµατούχος δύναται να είναι ο ένας εκ 
των µερών της Κοινοπραξίας που θα συσταθεί για τον ∆ιαγωνισµό.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β: Η απάντηση είναι θετική. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Γ: «Στην παράγραφο 3) του άρθρου 13.1 : Τεχνική Προσφορά 
αναγράφεται :  
3) Να τεκµηριώσει ότι διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισµό (εργαλεία, µηχανήµατα κλπ.) 
αλλά και τα απαιτούµενα µεταφορικά µέσα για τη παροχή των προβλεπόµενων υπηρεσιών. Να 
διαθέτει µεταξύ άλλων επί ποινή αποκλεισµού:  
• ∆ύο (2) ανυψωτικά µηχανήµατα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων κατάλληλα για 

εργασίες κλάδευσης-κοπής δέντρων µε τους χειριστές τους (εφοδιασµένους µε τις 
αντίστοιχες άδειες χειρισµού αυτών). Τα απαιτούµενα καλαθοφόρα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα ανύψωσης για εργασία σε ύψος είκοσι δύο (22) µέτρων το ένα και σε 
ύψος δεκαεπτά (17) µέτρων το άλλο, δυνατότητες που να προκύπτουν από την άδεια 
κυκλοφορίας τους  

• ∆ύο (2) πολυµηχανήµατα µε τους χειριστές τους (εφοδιασµένους µε την αντίστοιχη 
άδεια χειρισµού αυτών) µε δυνατότητα προσάρτησης: α) χορτοκοπτικού µε ικανότητα 
αναρρόφησης και πλάγια έκταση βραχίονα, β) κλαδευτικού µηχανήµατος και  

• ∆ύο (2) κινητές µονάδες (τρέιλερ) σήµανσης µε αναλαµπόντες φανούς, φωτιζόµενα 
βέλη και ζέµπρα.  

Εφόσον, ο διαγωνιζόµενος στερείται του παραπάνω εξοπλισµού οφείλει να έχει εξασφαλίσει 
µε την κατάθεση του φακέλου προσφοράς, ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
7.2 της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα τούτο θα αποδεικνύεται µε κατάλληλη 
υποσχετική επιστολή-από κατόχους του σχετικού εξοπλισµού, τούτου αποδεικνυόµενου µε 
κατάλληλη υποσχετική επιστολή-δήλωση των εν λόγω κατόχων και µε την υπογραφή της 
σύµβασης σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ αυτών και του υποψηφίου αναδόχου, το 
οποίο θα συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα των νοµίµων αδειών κυκλοφορίας. 
Παρακαλώ διευκρινήστε εάν, στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος στερείται του 
παραπάνω εξοπλισµού, οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του -εκτός της 
υποσχετικής επιστολής-, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα µηχανήµατα 
και τις σχετικές άδειες, όπως θα τα καταθέσει και ό διαγωνιζόµενος που τα έχει 
στην κατοχή του (ήτοι, φωτοτυπίες αδειών κυκλοφορίας κ.λπ.). Η ανωτέρω 
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διευκρίνιση είναι απαραίτητη προκειµένου η αξιολόγηση να είναι απρόσκοπτη και 
επί ίσοις όροις. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ: Εφόσον, ο διαγωνιζόµενος στερείται του παραπάνω εξοπλισµού οφείλει να 
έχει εξασφαλίσει µε την κατάθεση του φακέλου προσφοράς, ότι θα πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 7.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και το ότι στο φάκελο της 
προσφοράς του θα συµπεριλαµβάνονται τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4,5 και 6 του 
άρθρου 13.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»: 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ ∆: «Εάν για να συµµετάσχω στον διαγωνισµό επρόκειτο να µισθώσω µηχανήµατα 
από άλλον κάτοχο, είναι απαραίτητο κάποιο άλλο έγγραφο ή ενέργεια, πέραν της υποσχετικής 
επιστολής – δήλωσης του κατόχου των µηχανηµάτων την οποία θα επισυνάψω και θα 
ανεβάσω στο σύστηµα µε την προσφορά µου ;» 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆: Η ίδια απάντηση µε την ερώτηση Γ΄. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Ε: «1. Παρακαλώ όπως µας διευκρινίσετε, εάν σύµφωνα µε το άρθρο 13.1 παρ. 2 
της Τεχνικής Προσφοράς στην κατηγορία του ∆ιπλωµατούχου Γεωπόνου, ∆ασολόγου κλπ. 
συµπεριλαµβάνεται και η κατηγορία ∆ασοπόνου αποφοίτου ΤΕΙ;» 
2. Επίσης, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε, εφόσον ο ως άνω πτυχιούχος συµµετέχει στη 
στελέχωση του πτυχίου της εταιρίας και έχει µε αυτή σύµβαση παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών, εάν η περίπτωση αυτή συνιστά δάνεια ικανότητα ή όχι; Στην περίπτωση που 
συνιστά δάνεια ικανότητα, αρκεί ο δανείζων να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση δέσµευσης ή 
πρέπει να συµπληρώσει ξεχωριστό ΕΕΕΣ µε ψηφιακή υπογραφή και στην περίπτωση που δε 
διαθέτει, εάν αρκεί η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής;» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε: 1. Η απάντηση είναι θετική. 2. Η εν λόγω περίπτωση δεν αποτελεί δάνεια 
ικανότητα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤ: «Η διακήρυξη της παροχής υπηρεσίας, ζητάει βεβαίωση τελών χρήσης ΜΕ για 
το έτος 2017. Τα τέλη χρήσης ΜΕ όµως δεν έχουν εκδοθεί ακόµα , καθώς αυτά εκδίδονται 
κάθε αρχή του Ιούνιου του έτους και η προθεσµία πληρωµής τους είναι στο τέλος του 
Ιουλίου. Εποµένως δεν µπορεί να υπάρξει η βεβαίωση πληρωµής η οποία ζητείται στο άρθρο 
13.1 παράγραφος 5 της διακήρυξης .» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ: «Το άρθρο 13.1 παράγραφος 5 της διακήρυξης επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«5) Ευκρινή φωτοτυπία της Βεβαίωσης πληρωµής τελών χρήσης έτους 2016 και 
των ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα µηχανήµατα της προηγούµενης 
παραγράφου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση –ψηφιακά υπογεγραµµένη- του 
νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος όπου θα δεσµεύεται ότι εφόσον 
ανακηρυχτεί οριστικός ανάδοχος θα προσκοµίσει την βεβαίωση πληρωµής τελών 
χρήσης έτους 2017 στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες» 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Ζ: «Στο άρθρο 13.1 ως δικαιολογητικό συµµετοχής ζητείται η προσκόµιση 
Καταλόγου συµβάσεων υπηρεσιών συντήρησης - καθαρισµού χώρων πρασίνου σύµφωνα 
µε το Προσάρτηµα II που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία (2014-2016) σε 
αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, ή 
σε ιδιωτικούς φορείς. 
Ο ως άνω κατάλογος θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα έργο την τελευταία τριετία 
(2014-2016), όπου ο υποψήφιος Πάροχος να έχει αναλάβει είτε ο ίδιος ως Ανόδοχος, είτε 
ως Υπεργολάβος, (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα στοιχεία 
επικυρωµένα από Αρµόδια Αρχή) την συντήρηση πρασίνου παρόµοιων εργασιών µε το προς 
συντήρηση παρόν έργο διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, όπως περιγράφονται 
στο Παράρτηµα IV Τεχνική Περιγραφή. 
Τα έργα του καταλόγου θα αφορούν ποσό συνολικής αξίας ίσου από το ποσόν 
προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ή έργα µε αντικείµενο την συντήρηση 
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πρασίνου παρόµοιων εργασιών µε το προς συντήρηση παρόν έργο διάρκειας τουλάχιστον 
δώδεκα (12) µηνών ανεξαρτήτως ποσού;»  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ζ: Ο κατάλογος συµβάσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα έργο 
την τελευταία τριετία (2014-2016), όπου ο υποψήφιος Πάροχος να έχει αναλάβει είτε ο ίδιος 
ως Ανόδοχος, είτε ως Υπεργολάβος, (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα 
στοιχεία επικυρωµένα από Αρµόδια Αρχή) την συντήρηση πρασίνου παρόµοιων εργασιών µε 
το προς συντήρηση παρόν έργο διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, όπως 
περιγράφονται στο Παράρτηµα IV Τεχνική Περιγραφή, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 
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