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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 1/2016 για τη «Λειτουργία και 

Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής 
Θεσσαλονίκης» 

ΣΧΕΤ.: Επιστολή της ENVITEC AE με αρ. πρωτ. 4768/23-2-2016 
             
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1Η  
Στο άρθρο 18.4 της διακήρυξης παρέχεται η ευχέρεια στους διαγωνιζομένους να 
επικαλεστούν τις τεχνικές ή/και χρηματοοικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων. Περαιτέρω 
στο ίδιο άρθρο καθορίζονται ειδικά τα στοιχεία που οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν εντός του φακέλου Δικαιολογητικών της προσφοράς τους για τους 
οικονομικούς φορείς την τεχνική ή/και χρηματοοικονομική ικανότητα των οποίων 
επικαλούνται.  
Ειδικότερα αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομίσουν: 
“Α) όλα τα νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα 
προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συμμετέχουσα εταιρία ή  
στην περίπτωση κοινοπραξίας/ένωσης/ σύμπραξης από κάθε εταιρεία μέλος της, στα οποία 
τίθεται ο όρος «δανείζων οικονομικός φορέας»”.  
Από το γράμμα του παραπάνω όρου της διακήρυξης είναι σαφές ότι: α) εάν  ο δανείζων 
φορέας είναι μεμονωμένη επιχείρηση θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα στοιχεία 
που απαιτεί η προκήρυξη  να υποβληθούν από τις διαγωνιζόμενες μεμονωμένες 
επιχειρήσεις , με εξαίρεση την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως είναι αυτονόητο β) 
εάν ο δανείζων είναι κοινοπραξία/ σύμπραξη/ ένωση τότε για κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας/ σύμπραξης /ένωσης θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα στοιχεία που 
απαιτεί η προκήρυξη να υποβληθούν σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία/ένωση/σύμπραξη, κατά τις διακρίσεις και όπως αυτά καθορίζονται από τα 
άρθρα της διακήρυξης, με εξαίρεση την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως είναι 
αυτονόητο.  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2Η  
Σύμφωνα με το άρθρο 18.4 της διακήρυξης, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
επικαλείται την ικανότητα τρίτου οικονομικού φορέα  υποχρεούται να υποβάλει  εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών της προσφοράς του:  



«Β) Απόφαση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του δανείζοντος οικονομικού 
φορέα, με την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό της 
χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και στη συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
Στην απόφαση αυτή ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Ανάδοχο τα 
συγκεκριμένα μέσα και πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
εξειδικεύει τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους που θα είναι διαθέσιμα με ρητή προς τούτο 
δέσμευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην ΕΥΑΘ ΑΕ να προβεί στην αξιολόγηση και 
εκτίμηση της σημασίας των σχετικών μέσων και πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισμού και 
να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. 
Επίσης στην απόφαση αυτή ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται ρητά ότι θα ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον Ανάδοχο έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους συγκεκριμένους 
αυτούς πόρους και μέσα».  

 
Με την παραπάνω διάταξη αξιώνεται να δηλώνει ο τρίτος δεσμευτικά τους συγκεκριμένους 
πόρους που προτίθεται να διαθέσει στον διαγωνιζόμενο, προκειμένου η ΕΥΑΘ Α.Ε. να 
διασφαλιστεί, ότι ο τρίτος δεσμεύεται και έναντι αυτής με τρόπο σοβαρό και αξιόπιστο 
αναφορικά με τους πόρους που ο ίδιος ο τρίτος εκτιμά και δηλώνει ότι μπορεί να δανείσει 
στον διαγωνιζόμενο.  
Στη διακήρυξη δεν τίθεται περιορισμός στα μέσα και τους πόρους που παρέχουν οι τρίτοι 
οικονομικοί φορείς, αρκεί το σύνολο της απαιτούμενης τεχνικής και χρηματοδοτικής / 
οικονομικής ικανότητας που φέρει ο διαγωνιζόμενος, είτε αυτόνομα είτε με δανεισμό, να 
πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 16 και τις απαιτήσεις τεχνικής 
εμπειρίας και χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 18 
(παρ. 18.2 και 18.3) της διακήρυξης.  
Η γενική αναφορά ότι ο τρίτος δεσμεύεται να παρέχει την χρηματοοικονομική ή/και τεχνική 
του ικανότητα σε διαγωνιζόμενο δεν επαρκεί και επάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3Η  
Στην παρ. 1.7 του άρθρου 1 του Τεύχους 2 –Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται:  
«Πληροφορίες στη διάθεση του Παρόχου  
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα τεθούν στη διάθεση του Π.Υ. όλες οι πληροφορίες και 
τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αφορούν στη λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και είναι απαραίτητα για την 
ενημέρωση και προετοιμασία του Π.Υ. για την ανάληψη των καθηκόντων του. 
Ο Π.Υ. μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς 
την Υπηρεσία, η οποία θα του απαντήσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να τον διευκολύνει». 
Περαιτέρω, στην παρ. 1.17 του άρθρου 1 του Τεύχους 2–Συγγραφή Υποχρεώσεων 
αναφέρεται:  
«Στοιχεία παροχής υπηρεσιών -  Γνώση των εγκαταστάσεων   

 (1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, 
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία της παροχής 
υπηρεσιών, έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών και έχουν 
συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση των 
εγκαταστάσεων…. 

(2) Ο  Π.Υ. αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, την Τεχνική Προδιαγραφή, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή 



και τις συνθήκες της παροχής υπηρεσιών, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες 
από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία για την παροχή των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο 
του διαγωνισμού και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς 
και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, 
που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 
(3) Παράλειψη του Π.Υ. προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Π.Υ. 
κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού 
του λόγου…» 
 
Επίσης στο Άρθρο 2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι  
«..θα πρέπει υποχρεωτικά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της υποβολής των προσφορών, μετά από επικοινωνία με τη 
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (υπεύθυνος επικοινωνίας Κ. Κωτούλας, τηλ.: 2310 
966882, 2310 789897, με στόχο τη κατανόηση των συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών. Η 
επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου ή από 
αντιπρόσωπο ορισμένο ειδικά για αυτό το σκοπό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. Μετά το πέρας της επίσκεψης και της ενημέρωσης θα χορηγείται στον σχετικό 
οικονομικό φορέα σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων. Η βεβαίωση αυτή θα 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο Φάκελο δικαιολογητικών συμμέτοχής του διαγωνιζόμενου..»  
 
Συνεπώς με βάση τα παραπάνω μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
παραλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης ως έχει και ενεργοποιούνται οι όροι και 
υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην συγγραφή υποχρεώσεων και σύμφωνα με 
το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών ( άρθρο 8 της Σ.Υ.) 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4Η  
Στο άρθρο 28 της διακήρυξης αναφέρεται ρητά και με απόλυτη σαφήνεια ότι το κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η διαδικασία κατάθεσης και 
εξέτασης των προσφορών καθορίζεται επίσης με σαφήνεια και λεπτομερέστατα στο άρθρο 
26 της διακήρυξης. 
Στο άρθρο 28 αναφέρεται ότι:  
 
«[…] Ο διαγωνισμός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
2. Ο  ανταγωνισμός  που  αναπτύχθηκε. 
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για παρόμοιες υπηρεσίες. 
4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο 

εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον παρέχοντα υπηρεσίες με την χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης.» 
 



Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 28 αποτελούν αυτολεξεί επανάληψη των αντίστοιχων 
διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε., ο 
οποίος αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό. Η «αξιολόγηση» που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. και 
στο όμοιο αυτού άρθρο 28 της διακήρυξης είναι προφανές ότι αφορά στην «εξέταση» των 
προσφορών. Με το άρθρο 28 της διακήρυξης (21 του Κανονισμού Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε.) είναι  σαφές ότι δεν τίθεται επιπλέον κριτήριο επιλογής, αλλά 
προδιαγράφεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάζει κάθε στοιχείο της προσφοράς 
που θεωρεί ουσιώδες προκειμένου να διαπιστώσει εάν εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Όσον αφορά στην διαδικασία 
εξέτασης των προσφορών αυτή περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 26 της διακήρυξης.  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5Η  
Στο άρθρο 5 της διακήρυξης αναφέρεται η εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει τον 
διαγωνισμό, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης.  
Από τη ανάγνωση των διατάξεων των αναφερόμενων στο ανωτέρω νομοθετημάτων είναι 
πρόδηλο ότι αναφορικά με τις ενστάσεις προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. ο οποίος εφαρμόζεται για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται 
ειδικότερα από τη διακήρυξη.  
Τόσο από τη διακήρυξη όσο και από το τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. και το σύνολο της εφαρμοστέας κατά το άρθρο 5 της διακήρυξης νομοθεσίας 
δεν προβλέπεται η καταβολή παραβόλου κατά την άσκηση ενστάσεων κατά των 
Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού.  
Στην παρ. 2 του άρθρου  27 της διακήρυξης ορίζεται:  
«Η ένσταση κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον ενιστάμενο εντός της ως άνω προθεσμίας και στους 
διαγωνιζόμενους εναντίον των οποίων στρέφεται». 
  
Από το γράμμα της διάταξης είναι σαφές ότι η παραπάνω απαίτηση της διακήρυξης για 
κοινοποίηση της ένστασης στους διαγωνιζόμενους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα τίθεται 
υποχρεωτικά, συνεπώς αποτελεί προϋπόθεση παραδεκτού της ένστασης. Όμοια ρύθμιση 
περιλαμβάνεται στην παρ. 2.2 του άρθρου 24 του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της 
ΕΥΑΘ Α.Ε.  
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