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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           Χαλκίδα,  10-10-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ. 230548/6715 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
Ταχ. Δνση        : Λ. Χαϊνά 93                                                     
Ταχ. Κώδικας : 34 100, Χαλκίδα                                ΠΡΟΣ:  

Πληροφορίες  : Κυριάκος Παπακυριακού            1. Πλατφόρμα διαγ. Διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ: 168923) 

Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53711                                        2. Ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε: www.pste.gov.gr    

E-mail               : papakyriakou.k@pste.gov.gr                      
                  
                                                                  
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 
«Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο  της Π.Ε. Εύβοιας 
για το έτος 2022» (Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387, 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) 
Σχετ. 1) Το ηλεκτρονικό μήνυμα  του οικονομικού φορέα ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.    
          2) Το ηλεκτρονικό μήνυμα  του οικονομικού φορέα ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. 
 
                  

 Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων για την παροχή διευκρινίσεων (ηλεκτρονικά 
μηνύματα μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού) στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς 
διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο  της Π.Ε. 
Εύβοιας για το έτος 2022» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:168923), σας αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο διευκρινίσεων 
του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
         

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος   

 
Τμήματος Προμηθειών 

α.α 

 

 

 

Αναστασία Καρλατήρα      

ΠΕ/Α’ 

Συνημμένο: 
 
1. Το με αριθμ. πρωτ. 228517/7250/07-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων  της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε.Εύβοιας. 
 

 

http://www.pste.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 34100 – Χαλκίδα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ελ. Βασιλείου 
            ΑΡ. ΤΗΛ.: 22213 53836 
            e-mail : vasileiou.e@pste.gov.gr 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
           ΑΡ. ΤΗΛ: 22213 53825 
           ΦΑΞ : 22213 53851 
           e-mail : dte-evo@pste.gov.gr 

 

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ   07 / 10 / 2022 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  228517 / 7250 / Φ.Ε. 

 

ΠΡΟΣ (για την εισήγηση του): 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ενταύθα 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί ερωτημάτων, σχετικά με τη Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

(22PROC011255387 2022-09-16). 

Σχετ.: Το αριθ. πρ. 228937/6622/06-10-2022 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με τα συνημμένα από 30/9/2022 ερωτήματα που 

μας στείλατε, σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων σε όρους της, με αριθ. πρ. 206424/6021/13-

09-2022 & ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 2022-09-16, Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», παραθέτουμε ειδικότερα  

τα εξής: 

Η σκοπιμότητα της «εξειδίκευσης», όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, των ειδικοτήτων 

του απαιτούμενου προσωπικού για την εκτέλεση του ως άνω έργου, αφορά την, όσο το δυνατόν, 

αρτιότερη και πλέον προσήκουσα εκτέλεση των εν λόγω εργασιών με πιστή τήρηση όλων των 

κανόνων ασφαλείας και των διατάξεων της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου  (Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016). 

Η φύση του έργου, τα διδάγματα της κοινής πείρας, αλλά και η εμπειρία της αναθέτουσας 

αρχής από προηγούμενες διακηρύξεις, επιτάσσουν την διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών 

με τη θέσπιση, όσο το δυνατόν πληρέστερα, των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας.   

Επιπλέον, η καταχώρηση του εργατοτεχνικού προσωπικού των ειδικοτήτων («κλαδευτές 

εναερίτες: Κλαδευτές ξεχονδριστές Δασοκομίας» και «φυτοτέχνες: Τεχνικοί Βοηθοί Φυτοκομίας») 

στους πίνακες προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, 

είναι το μόνο κριτήριο που δύναται να πιστοποιήσει με απόλυτη εγκυρότητα (υποβολή σε αρμόδιο 
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δημόσιο Φορέα) την πλήρωση του κριτηρίου του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης («Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα»), ως ζητείται και για το χρονικό διάστημα που ζητείται, με αντικειμενικό 

τρόπο. Η δε τριετής (2019-2021) προηγούμενη απασχόληση και καταγραφή του προσωπικού, 

είναι προφανές ότι ζητείται για να πιστοποιηθεί η επαγγελματική και τεχνική εμπειρία αυτού.    

Επίσης, όσον αφορά στην απαίτηση παρουσίας επί τόπου του έργου Γεωπόνου, 

Δασολόγου ή Τεχνολόγου αντίστοιχης ειδικότητας, θεωρούμε ότι εξασφαλίζει την άρτια και 

ποιοτική εκτέλεση εργασιών του έργου (για κλαδέματα δέντρων, κλπ). 

Εν κατακλείδι, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ουδεμία αντίθεση υφίσταται μεταξύ 

των άρθρων που αναφέρατε στην επιστολή σας και των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και, ειδικότερα, των διατάξεων Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου περί 

θέσπισης του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία. 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Χρον. Αρχείο 

2. Πρ/νο ΤΣΕ (e-mail) 

3. Φ.Ε. (κ. Βασιλείου) 

 

 

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας 

 

 

 

Εμμανουήλ Κηλίφης 

Π.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


