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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 1089/22 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ

167561  για  την  «Προμήθεια  ολοκληρωμένης  πλατφόρμας  ψηφιακών  υπηρεσιών  και

συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 4 Τμήμα 2

του έργου» ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΥΠΝΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  του

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Σχετ: το από 29.07.2022 μήνυμα στην Επικοινωνια/ΕΣΗΔΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Ως αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας όσον αφορά στα μέλη της ομάδας έργου

περίπτωση (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούi): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού

& (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούii):  Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, θα γίνουν αποδεκτά τα

επιπλέον  στοιχεία  τεκμηρίωσης  της  προϋπηρεσίας  και  της  εμπειρίας  τους,  δηλαδή  η

βεβαίωση προϋπηρεσίας και εμπειρίας από το Βιομηχανικό Οίκο κατασκευής ηλεκτρονικού

εξοπλισμού για το μέλος (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούi) και τα διάφορα πιστοποιητικά εμπειρίας ή βεβαιώσεις για το

μέλος (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούii);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην  υπ’  αριθμ.  1089/22  διακήρυξη  για  το  τμήμα  2

αναγράφονται στα άρθρα:

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

«….(i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούi)  Ένα (1) μηχανικό Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού, ως

διευθύνον στέλεχος της «Ομάδας Έργου», με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10-

ετή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένα 7-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο υπό

δημοπράτηση  τεχνικό  αντικείμενο,  δηλαδή  στην  τεχνική  υποστήριξη  ηλεκτρονικού

εξοπλισμού  φωτ.  σηματοδότησης,  ήτοι  (α)  ρυθμιστών  κυκλοφορίας  και  (β)  κεντρικών

συστημάτων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης ή/ και διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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την  ειδική  εμπειρία  και  τις  αναγκαίες  γνώσεις  στην  παραμετροποίηση,  στον

προγραμματισμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων στον παραπάνω εξοπλισμό. 

 (ii)   Ένα (1) μηχανικό Π.Ε., με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, με χρόνο από κτήσεως

πτυχίου τουλάχιστον 10-ετή,  ο οποίος οφείλει  να διαθέτει  προϋπηρεσία στην ανάπτυξη

βαθμονομημένων  κυκλοφοριακών  μοντέλων  με  χρήση  εξειδικευμένου  λογισμικού

προσομοίωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μικροσκοπικό επίπεδο.…..»

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

«…….β) Στοιχεία για την απόδειξη της Εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου και της ομάδας
έργου:

Ειδικότερα:

- Τίτλοι  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (Δίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και
Διδακτορικό)

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου που απαιτείται
βάσει της παρ. 2.2.6. 

- Αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας (Μισθωτή εργασία σε Ιδιωτικό η Δημόσιο φορέα που έχει
ως δραστηριότητα ή έχει εκτελέσει έργα στο αντικείμενο του διαγωνισμού, Βεβαιώσεις
καλής  εκτέλεσης,  ή  Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  Συμβάσεις  ως  ελεύθερος
επαγγελματίας κλπ).

- Υπεύθυνη Δήλωση   από τον  Υπεύθυνος  –  Συντονιστής  του Έργου και  τα στελέχη της
Ομάδας Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με
τη  θέση  τους  στο  οργανωτικό  σχήμα  που  περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει  συμφωνία
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται
τους  όρους  του  παρόντος  διαγωνισμού.  Ο  Υπεύθυνος  του  Έργου  και  τα  στελέχη
δηλώνουν  ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της
συνεργασίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

Για το τμήμα 2:

 Στοιχεία  τεκμηρίωσης  της προϋπηρεσίας  και  της  εμπειρίας  των τεχνικών στελεχών,  ως
εξής:

 Για το τεχνικό στέλεχος της περιπτώσεως (i) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας,
θα πρέπει -επί ποινή απαραδέκτου ως στοιχείου αξιολόγησης- η απαιτούμενη 7-
ετής προϋπηρεσία και εμπειρία του στην τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού
Φωτ. Σηματοδότησης να τεκμηριώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας
ή βεβαίωση ως εξής: (i) από πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από δημόσιο φορέα
εποπτείας των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης, οι οποίες αποτέλεσαν το
αντικείμενο  της  προϋπηρεσίας  του,  είτε  εναλλακτικά  (ii)  από  Βεβαίωση
Βιομηχανικού  Οίκου  κατασκευής  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  όπως  ο
δημοπρατούμενος. Στα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης θα δηλώνεται από τον
πιστοποιούντα  δημόσιο  φορέα,  είτε  από  τον   νόμιμο  εκπρόσωπο  του
βεβαιούντος Βιομηχανικού Οίκου, ότι το εν λόγω τεχνικό στέλεχος διαθέτει την
απαραίτητη  εμπειρία  και  διάρκεια  προϋπηρεσίας  στην  τεχνική  υποστήριξη
εξοπλισμού, όμοιου προς τον προβλεπόμενο στη παρούσα σύμβαση. 



 Για  το  στέλεχος  της  περιπτώσεως (ii)  της  παραγρ.  2.2.6.β  της  παρούσας,  θα
πρέπει  -επί  ποινή  απαραδέκτου  ως  στοιχείου  αξιολόγησης-  η  απαιτούμενη
προϋπηρεσία  στην  ανάπτυξη  βαθμονομημένων  κυκλοφοριακών  μοντέλων  με
χρήση  εξειδικευμένου  λογισμικού  προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  των
οχημάτων  σε  μικροσκοπικό  επίπεδο,  να  τεκμηριώνεται  από  αντίστοιχα
πιστοποιητικά  εμπειρίας  ή  βεβαιώσεις  που  εκδόθηκαν  από  τους  φορείς
εποπτείας των αντίστοιχων έργων/δράσεων…..»

Επομένως :

Α. Ο μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού με βάσει το

άρθρο  2.2.6  και  2.2.9.2  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού  όταν  ζητηθούν  τα  έγγραφα

κατακύρωσης):

Τίτλους  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΔίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και

Διδακτορικό) με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10-ετή

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που απαιτείται βάσει της παρ. 2.2.6.

Αποδεικτικά ειδικής  εμπειρίας  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΜισθωτή εργασία σε  Ιδιωτικό η Δημόσιο  φορέα

που  έχει  ως  δραστηριότητα  ή  έχει  εκτελέσει  έργα  στο  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή Συμβάσεις ως ελεύθερος

επαγγελματίας κλπ

- απαιτούμενη 7-ετής προϋπηρεσία και εμπειρία του στην τεχνική υποστήριξη του

εξοπλισμού  Φωτ.  Σηματοδότησης  να  τεκμηριώνεται  από  αντίστοιχο  πιστοποιητικό

εμπειρίας ή βεβαίωση ως εξής: (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούi) από πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από δημόσιο φορέα

εποπτείας των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης, οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο

της  προϋπηρεσίας  του,  είτε  εναλλακτικά  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούii)  από  Βεβαίωση  Βιομηχανικού  Οίκου

κατασκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ο δημοπρατούμενος. Στα παραπάνω στοιχεία

τεκμηρίωσης θα δηλώνεται από τον πιστοποιούντα δημόσιο φορέα,  είτε από τον  νόμιμο

εκπρόσωπο  του   βεβαιούντος  Βιομηχανικού  Οίκου,  ότι  το  εν  λόγω  τεχνικό  στέλεχος

διαθέτει  την  απαραίτητη εμπειρία  και  διάρκεια  προϋπηρεσίας  στην τεχνική υποστήριξη

εξοπλισμού, όμοιου προς τον προβλεπόμενο στη παρούσα σύμβαση

- Υπεύθυνη Δήλωση   από τον Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της
Ομάδας Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη
θέση  τους  στο  οργανωτικό  σχήμα  που  περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει  συμφωνία
συνεργασίας  για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και  αποδέχονται
τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν
ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της  συνεργασίας  τους,
οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

Β. Ο μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου με βάσει το άρθρο 2.2.6 και

2.2.9.2 θα πρέπει να υποβάλλει (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού όταν ζητηθούν τα έγγραφα κατακύρωσης):



Τίτλους  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΔίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και

Διδακτορικό) με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10-ετή

Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  για  κάθε  στέλεχος  της  ομάδας  έργου  που

απαιτείται βάσει της παρ. 2.2.6.

- Αποδεικτικά ειδικής  εμπειρίας  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΜισθωτή εργασία σε  Ιδιωτικό η Δημόσιο  φορέα

που  έχει  ως  δραστηριότητα  ή  έχει  εκτελέσει  έργα  στο  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή Συμβάσεις ως ελεύθερος

επαγγελματίας κλπ).

- προϋπηρεσία  στην  ανάπτυξη  βαθμονομημένων  κυκλοφοριακών  μοντέλων  με

χρήση  εξειδικευμένου  λογισμικού  προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  σε

μικροσκοπικό  επίπεδο,  να  τεκμηριώνεται  από  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  εμπειρίας  ή

βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από τους φορείς εποπτείας των αντίστοιχων έργων/δράσεων

Υπεύθυνη Δήλωση από τον Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της

Ομάδας Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη

θέση  τους  στο  οργανωτικό  σχήμα  που  περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει  συμφωνία

συνεργασίας  για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και  αποδέχονται

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν

ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της  συνεργασίας  τους,

οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες

πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.



ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Ως αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας όσον αφορά στα μέλη της ομάδας έργου

περίπτωση (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούiii): Δύο (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού2) τεχνικοί, εφόσον αυτοί είναι σε καθεστώς μισθωτής εργασίας με

τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, αρκούν οι πίνακες προσωπικού της εταιρείας για τα

τελευταία 3 έτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην  υπ’  αριθμ.  1089/22  διακήρυξη  για  το  τμήμα  2

αναγράφονται στα άρθρα:

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

«….(iii) Δύο (2)  τουλάχιστον  τεχνικούς,  με  την  ιδιότητα και  το  επίπεδο  επαγγελματικής
κατάρτισης αδειούχου τεχνίτη ή/και ανώτερο (π.χ. ΤΕ), ειδικότητας ηλεκτρονικού και/είτε
ηλεκτρολόγου,  με  3-ετή  τουλάχιστον  προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο  της  φωτεινής
σηματοδότησης.  Οι  ως  άνω  θα  πλαισιώνονται  με  όσους  τεχνικούς  και  βοηθούς
απαιτούνται, της αντίστοιχης κατηγορίας και γνωστικού υποβάθρου και με τα κατάλληλα
επαγγελματικά  προσόντα  για  την  υποστήριξη  της  υποομάδας,  την  οποία  τούτοι  θα
πλαισιώνουν. …..»

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

«…..β)  Στοιχεία για την απόδειξη της Εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου και της ομάδας
έργου:

Ειδικότερα:

- Τίτλοι  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (Δίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και
Διδακτορικό)

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου που απαιτείται
βάσει της παρ. 2.2.6. 

- Αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας (Μισθωτή εργασία σε Ιδιωτικό η Δημόσιο φορέα που έχει
ως δραστηριότητα ή έχει εκτελέσει έργα στο αντικείμενο του διαγωνισμού, Βεβαιώσεις
καλής  εκτέλεσης,  ή  Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  Συμβάσεις  ως  ελεύθερος
επαγγελματίας κλπ).

- Υπεύθυνη Δήλωση   από τον  Υπεύθυνος  –  Συντονιστής  του Έργου και  τα στελέχη της
Ομάδας Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με
τη  θέση  τους  στο  οργανωτικό  σχήμα  που  περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει  συμφωνία
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται
τους  όρους  του  παρόντος  διαγωνισμού.  Ο  Υπεύθυνος  του  Έργου  και  τα  στελέχη
δηλώνουν  ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της
συνεργασίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.
…..»

Οι  τεχνικοί, με την ιδιότητα και το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης αδειούχου τεχνίτη

ή/και  ανώτερο  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούπ.χ.  ΤΕ),  ειδικότητας  ηλεκτρονικού  και/είτε  ηλεκτρολόγου,  με  βάσει  το



άρθρο  2.2.6  και  2.2.9.2  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού  όταν  ζητηθούν  τα  έγγραφα

κατακύρωσης):

Τίτλους  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΔίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και

Διδακτορικό)

Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  για  κάθε  στέλεχος  της  ομάδας  έργου  που

απαιτείται βάσει της παρ. 2.2.6.

- Αποδεικτικά ειδικής  εμπειρίας  (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούΜισθωτή εργασία σε  Ιδιωτικό η Δημόσιο  φορέα

που  έχει  ως  δραστηριότητα  ή  έχει  εκτελέσει  έργα  στο  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή Συμβάσεις ως ελεύθερος

επαγγελματίας κλπ).

- Υπεύθυνη Δήλωση από τον Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της

Ομάδας Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη

θέση  τους  στο  οργανωτικό  σχήμα  που  περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει  συμφωνία

συνεργασίας  για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και  αποδέχονται

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν

ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της  συνεργασίας  τους,

οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες

πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

Οι  πίνακες  προσωπικού  θα  τεκμηριώσουν  την  σχέση  εργασίας  και  την  ειδικότητα  του

εργαζομένου.  Η εμπειρία στα ζητούμενα πεδία θα μπορούσε να τεκμηριωθεί με βεβαίωση

από τον εργοδότη για τα έργα στα οποία έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει τα ζητούμενα με οποιοδήποτε άλλο

κρίνει κατάλληλο έγγραφο.



ΕΡΩΤΗΜΑ  3ο:  Οι  Υπεύθυνες  δηλώσεις  συνεργασίας  όσον  αφορά  στα  μέλη  της

ομάδας έργου περίπτωση (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικούiii):  Δύο (i): Μηχανικός Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού2) τεχνικοί, εφόσον αυτοί είναι σε καθεστώς

μισθωτής εργασίας με τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, απαιτούνται και από

αυτούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

Σύμφωνα και με τα παραπάνω ναι , καθώς δεν γίνεται κάποια διάκριση για μισθωτή

ή μη εργασία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας   αφορούν τον υπεύθυνο – συντονιστή του

έργου και τα στελέχη της ομάδας έργου που θα απασχοληθούν για το συγκεκριμένο

έργο.

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της   Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών –

Δόμησης

Φωτέα Αικατερίνη
Δρ. Μηχ. Μηχανικός με Α’ βαθμό
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