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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
 
Εργοληπτική Ετερόρρυθµη Εταιρεία η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) στη δεύτερη τάξη για τις κατηγορίες έργων Ηλεκτροµηχανολογικά και 
Βιοµηχανικά - Ενεργειακά δύναται να κηρυχθεί Ανάδοχος σε οποιαδήποτε Εργολαβία 
(ανεξαρτήτου προϋπολογισµού) όπως αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα Α της ∆ιακήρυξης;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 της ∆ιακήρυξης είναι 
δυνατή η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ στις 
κατηγορίες έργου Ενεργειακά και Ηλεκτροµηχανολογικά, ανεξάρτητα της τάξης εγγραφής τους 
σε αυτές, εφόσον βέβαια πληρούν και τα λοιπά, απαιτούµενα από τη ∆ιακήρυξη, κριτήρια 
ικανότητας. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
Ένωση επιχειρήσεων αποτελούµενη από Εργοληπτική Ετερόρρυθµη Εταιρεία η οποία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) στη δεύτερη τάξη για τις 
κατηγορίες έργων Ηλεκτροµηχανολογικά και Βιοµηχανικά – Ενεργειακά και από Εργοληπτική 
Ανώνυµη Εταιρεία η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ) στην τέταρτη τάξη για τις κατηγορίες έργων Ηλεκτροµηχανολογικά και Βιοµηχανικά 
– Ενεργειακά µπορεί να κηρυχθεί Ανάδοχος σε εργολαβία η οποία απαιτεί ελάχιστη τάξη 
εγγραφής στο ΜΕΕΠ 4ης στα Ενεργειακά Έργα και 3ης στα  Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα όπως 
αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα Α της ∆ιακήρυξης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 8 της ∆ιακήρυξης σε περίπτωση ένωσης η 
πλήρωση των απαιτήσεων του Άρθρου 9 αρκεί να ικανοποιείται από ένα από τα µέλη, όπως 
στη περίπτωση του ερωτήµατος από την εταιρεία που διαθέτει βεβαίωση ΜΕΕΠ 4ης τάξης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 
Εργοληπτική εταιρεία εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ που διαθέτει την απαιτούµενη από την 
διακήρυξη εµπειρία λόγω στελέχους (επιβλέπων µηχανικός σε έργα διανοµής ∆Ε∆∆ΗΕ για 
διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ετών κατά την τελευταία 10ετία) µπορεί να δώσει δάνεια εµπειρία 
σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση του ΜΕΕΠ; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
Εταιρεία η οποία διαθέτει την απαιτούµενη από την ∆ιακήρυξη τεχνική ικανότητα (εµπειρία) µε 
εφαρµογή των κριτηρίων της παραγράφου 2β του Άρθρου 9 δύναται να χορηγήσει την 
στήριξή της µε την προαναφερόµενη ικανότητα και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 
11 της ∆ιακήρυξης σε εταιρεία που θα υποβάλει προσφορά. 


