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Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Δεν-

δροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (αρ. Ε-

ΣΗΔΗΣ 135328) 

 

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί από τον ΕΔΣΝΑ για τις 

«Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α», 

προς αποσαφήνιση της διακήρυξης υποβλήθηκαν ερωτήματα από ενδιαφερόμενο οικονο-

μικό φορέα, τα οποία επεξεργάστηκε η Υπηρεσία και χορηγούνται οι εξής απαντήσεις: 

Ερώτημα 1. 
Στην παράγραφο 2.2.6, β, ii και όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, α-

παιτείται επί ποινή αποκλεισμού ο συμμετέχων οικονομικός φορέας να διαθέτει έναν (1) 

εξειδικευμένο τεχνικό αρδεύσεων και για την απόδειξη αυτού στην παράγραφο 2.2.9.2, Β.4, 

β) απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. στην οποία θα δηλώνεται ο τεχνικός αρδεύσεων συνοδευό-

μενη από το αντίστοιχο πτυχίο. 

Ο τεχνικός αρδεύσεων που θα διαθέσει η εταιρεία μας, διαθέτει Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης με ειδικότητα ‘’ Τεχνικός Αρδεύσεων’’ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗΣ, Ι.Ε.Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με βάση το Ν.2009/92. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν καλύπτει τις απαιτήσεις. 

Απάντηση 1. 

Επιβεβαιώνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις 



 

 

Ερώτημα 2. 

Στην παράγραφο 2.4.3.2, η), v, της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται… ‘’ Σε περίπτωση που 

ο προμηθευτής του συστήματος τηλεελέχου - τηλεχειρισμού και των σταλακτηφόρων σωλή-

νων δεν είναι κατασκευαστής, υπεύθυνη δήλωση του ότι είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρό-

σωπος του κατασκευαστικού οίκου, συνοδευόμενη από βεβαίωση εξουσιοδοτημένου αντι-

προσώπου’’…. Ο προμηθευτής του συστήματος τηλεελέχου - τηλεχειρισμού και των σταλα-

κτηφόρων σωλήνων είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστικού οίκου του ε-

ξωτερικού και η Βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι στην αγγλική 

γλώσσα. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν είναι αποδεκτή ή αν χρειάζεται μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα.. 

Απάντηση 2. 

Απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα 

Ερώτημα 3. 

Στην παράγραφο 2.4.3.2, η) viii) της Τεχνικής Προσφοράς τα πιστοποιητικά ISO των 

κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, που απαιτούνται , είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν είναι αποδεκτά ή αν χρειάζεται μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. 

Απάντηση 3. 

Απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα 

 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Υπ.Α  

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  
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