
            Αμφιλοχία  7-6-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. -7924- 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Πληροφορίες : Ρούσση Πηνελόπη  

Τηλέφωνο: 2642360407/425  

Θέμα : Απάντηση σε ερώτημα του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την 
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  Δήμου Αμφιλοχίας”» 

Σχετικά : Το από 4-6-2021 έγγραφο της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.    

 

 Έπειτα από το 4-6-2021 έγγραφο της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.  δίνουμε τις παρακάτω απαντήσεις στα ερωτήματα που κατατέθηκαν: 

1Ο ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Στο σημείο Β4 της παραγράφου 2.2.9.2 αναφέρεται :  

«…Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο με 
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με 
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του 
ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό.  

Παρακαλώ επιβεβαιώστε , πως ο παραπάνω πίνακας  πρέπει να συμπληρωθεί με έργα που έχει 
υλοποιήσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με αντικείμενο συναφές με αυτό του 
προκηρυσσόμενου έργου, καθώς δεν αναλύονται στη διακήρυξη τα θεματικά αντικείμενα που 
απαιτούνται. 

Απάντηση: Ο πίνακας στο συγκεκριμένο σημείο της διακήρυξης  θα πρέπει να συμπληρωθεί με έργα που 
έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με αντικείμενο συναφές με αυτό του συνοπτικού 
διαγωνισμού (αριθμ  πρωτ. 6575/ 27-4-2021 διακήρυξη 

 

2Ο ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Στην παράγραφο 2.2.6 , αναφέρεται : 



«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δομή, δηλαδή: 

Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τέσσερις (4) ειδικοί επιστήμονες: 

(….) 

Η παραπάνω ομάδα και ο Υπεύθυνος του  έργου (……)» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως ο ρόλος του Υπεύθυνου Έργου θα καλυφθεί από τον Μηχανικό Χωροταξίας 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Απάντηση: Ο ρόλος του Υπεύθυνου Έργου θα καλυφθεί από τον Μηχανικό Χωροταξίας 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 

Ο  Δήμαρχος 

Κατσούλας Γεώργιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η υπάλληλος  

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα 
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