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Διευκρινίζεται ότι: 

Στην παράγραφο (ε) του Άρθρου 7.5.2.(Γ) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν 

θέματι έργου εκ παραδρομής αναγράφεται: «Στελέχωση κατ’ ελάχιστο δεκατεσσάρων (14) 

μηχανικών με 14ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και δώδεκα (12) μηχανικών με 

11ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών», έναντι του ορθού: «Στελέχωση κατ’ ελάχιστο 

δεκατεσσάρων (14) μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών και δώδεκα 

(12) μηχανικών με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών», διότι στην παράγραφο (ζ) του 

Άρθρου 7.5.2.(Γ) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου αναγράφεται 

                   

           

                  
 

 

 

                   ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ημερομηνία : 23 Δεκεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 10992/21 

Αριθ. Συμβ. : 5202 

Κωδ. Τοπ. :  

Φακ.Αρχειοθ. : 5202 
 
 

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Κοιν.   : - Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 

- Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Έργων 

- Διεύθυνση Μελετών  

- Διεύθυνση Επιχ. Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφ/σης Ποιότητας 

- Κ.Φ.  

 

ΘΕΜΑ  : Διευκρίνηση του Άρθρου 7.5.2.Γ «Καταλληλότητα του Υποψηφίου για την Άσκηση 

της Επαγγελματικής Δραστηριότητας», όσον αφορά στις «προϋποθέσεις, που 

απαιτείται να καλύπτονται για την απόδειξη της καταλληλότητας του Υποψηφίου για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας», της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (Α.Π. 

5202) – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185217 

 

Σχετ. : Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου με Α.Π. 5202 (ΚΗΜΔΗΣ:  

21PROC009662874 2021-12-03) 
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ρητώς, ότι: «Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 

διατάξεις των άρθρων (…) και 100 του ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.». 

Και τούτο διότι, στις διατάξεις του άρθρου 100, με τίτλο “Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.”, του 

ν.3669/2008, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η στελέχωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την 

κατάταξή τους ανά κατηγορία και τάξη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 107, με τίτλο 

“Τήρηση του Μ.Ε.Κ.”, του ίδιου ως άνω νόμου, στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής 

στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), η κατάταξη σε βαθμίδα και η περαιτέρω εξέλιξη 

από βαθμίδα σε βαθμίδα. Κατά συνέπεια, η παράγραφος (ζ) του Άρθρου 7.5.2.(Γ) της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου αποσαφηνίζεται ως εξής: «Οι 

ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις των 

άρθρων 99 και 100, σε συνδυασμό με το άρθρο 107, του ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν.».  

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

    

Χ. ΒΙΝΗΣ 
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