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ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική σχετικά με την αναλυτική διακήρυξη του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΏΣΕΙς Σ Τ Ι ς Δ . Ε . Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ - Κ Υ Η Ρ Ι Ν Ο Υ 2017 » 

Σας διευκρινίζουμε ότι στην αναλυτική διακήρυξη του έργου: «ΑΣΦΑΑΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΗΡΙΝΟΥ 2017 » και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 της διακήρυξης αναφέρεται 
ορθά: 

«21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΗ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις, 1η και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας, και που είναι 
εγκατεστημένα σε: » 

Στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης αναφέρεται εκ παραδρομής: 

« (α) Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΗ στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ.» 



Είναι σαφές από το άρθρο 21 της διακήρυξης σε συνδυασμό πάντα με τον προϋπολογισμό του 
έργου, ότι η ως άνω παράγραφος είναι ορθή ως εξής: 
«(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίθ)ση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.» 

Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί στο δίίε του Δήμου μας. Κάθε συμμετέχων στον 
διαγωνισμό (δεδομένου ότι μέχρι σήμερα 26/Θ6/2Θ17 δεν έχει υποβληθεί αίτηση παραλαβής 
εντύπου οικονομικής προσφοράς), ενυπόγραφα μαζί με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 
θα λάβει από τα γραφεία του Δήμου μας θα λαμβάνει και την παρούσα διευκρίνιση. 


