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Προς τους

Έδεσσα 15 / 01 / 2021 
 
Αριθ. Πρωτ.: 540 

Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της 
αριθ. 18245/31-12-2020 Διακήρυξης  

 
Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 18245/31-12-2020 διακήρυξης ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 
Σχετ  :  α) Το από 12-01-2021 έγγραφο διευκρινίσεων της εταιρείας CITY PARK MON. I.K.E. 
 
 
 

Επί του από  12-01-2021 αιτήματός διευκρινίσεων της εταιρείας CITY PARK MON. I.K.E.που 
τέθηκε υπόψη της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι : 

 
 

Ερώτημα 1 :  
 Στην Παράγραφο 3 του άρθρου 5 αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020) και έως την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις, οι οποίες να 
περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνης πόλης, όπου η μία εκ των 
δύο να περιλαμβάνει την εγκατάσταση αισθητήρων στάθμευσης. 
β) η ύπαρξη τουλάχιστον ενός Υπεύθυνου Έργου με 10 έτη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, 
ως Υπεύθυνος Έργων. Απαιτείται η προσκόμιση του πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και όσον 
αφορά την εμπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από 
Δημόσιο Φορέα ή Συμβάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 
υπογεγραμμένη (είτε με γνήσιο υπογραφής, είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία 
μετρούνται τα έτη απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. 
γ) η ύπαρξη τουλάχιστον ενός (1) Μηχανικού ΑΕΙ. 
δ) η ύπαρξη τουλάχιστον δύο ηλεκτρολόγων εγκατάστασης» 

➔ Σε περίπτωση νέας πρόσληψης του επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού των σημείων 
(β), (γ) και (δ) ανωτέρω, απαιτείται πρόσληψη κατά την ημ/νία υποβολής της προσφοράς ή κατά 
την ημ/νία υπογραφής σύμβασης;. 

 
Απάντηση ερωτήματος 1 



 
 Σε περίπτωση νέας πρόσληψης του επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού των 
σημείων (β), (γ) και (δ) ανωτέρω, απαιτείται πρόσληψη κατά την ημ/νία υποβολής της προσφοράς. 
 
 

Ερώτημα 2 :  
 Ερώτημα 2ο: Στο άρθρο 4, σημείο 3 αναφέρεται: «Μέρος των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να 
υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα». 

➔ Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι εννοείτε με τον όρο «πρωτότυπη» μορφή των προσπέκτους; 
Απαιτείται να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή ή αντί αυτού θεωρημένα 
από δικηγόρο ως γνήσια αντίγραφα; 

 
Απάντηση ερωτήματος 2 

 
 Με τον όρο «πρωτότυπη» μορφή των προσπέκτους εννοείται το φυλλάδιο προσπέκτους 
όπως αυτό εκδόθηκε. Σε περίπτωση αντιγράφου θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την ακρίβεια των στοιχείων αυτού. 
 
 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας  
 
 

Δημήτριος Γιάννου 


