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Προς 

    Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή 

Υπηρεσιών: «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης» 

με αριθμό Διακήρυξης 27/2017 

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 30534/17-10-2017 αίτημα παροχής διευκρινίσεων του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 27/2017 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡ. Δ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ 

              2. Το ταυτάριθμο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υδρευσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πρώτο σχετικό της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡ. Δ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ με το οποίο τίθενται διευκρινιστικά ερωτήματα  καθώς και το τις 

απόψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης επί των θεμάτων που την αφορούν, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν με το δεύτερο σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα εξής:  

 

Ι. Αρθρο 2 παρ. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήριο Ποιοτικής Επιλογής. 

§ 2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Όσον αφορά το πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με 

την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου 

της παρούσης,  επαρκεί η εγγραφή διαγωνιζόμενων στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων και στο ΕΒΕΑ. 

 

Ι. Αρθρο 2 παρ. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήριο Ποιοτικής Επιλογής. 

§ 2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οσον αφορά τη βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με τη δανειοληπτική ικανότητα, για την 

οποία δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ όπου ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση Τράπεζας, επειδή εκ παραδρομής δεν δηλώθηκε το 

συγκεκριμένο πεδίο του ΕΕΕΣ κατά τη δημιουργία του, θα κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος 

να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση κατά το στάδιο της απόδειξης (2.2.9.2.περ.Β3) 



Άρθρο 2.2.6 

Όσον αφορά το άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα παράγραφος Β. 
διευκρινίζεται ότι στο διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να 
έχουν εμπειρία σε κατηγορία υπηρεσιών:   

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων την τελευταία δεκαετία 

έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες (υπηρεσίες) θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια τριάντα 

έξι (36) μηνών συνολικά, με μια ή περισσότερες συμβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές 

χρονικά και θα αφορούν σε εγκαταστάσεις πραγματικής λειτουργίας δυναμικότητας, 120.000 

m
3
/μέρα κατ’ ελάχιστο, με αερόβια βιολογική διαδικασία νιτροποίησης απονιτροποίησης, 

αναερόβια διαδικασία με χώνευση και διαχείριση ιλύος. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις 

θα υποστηρίζονται από συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού. 

Άρθρο 2.4.3.1α. 

Όσον αφορά το άρθρο 2.4.3.1α διευκρινίζεται ότι αρκεί η αναφορά στους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα του τεχνικού προσωπικού και επίσης αρκεί η αναφορά στην 

κατ’ ελάχιστον στελέχωση με το επιστημονικό προσωπικό ανά ειδικότητα και αριθμό και τα 

επαγγελματικά προσόντα. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2, 1β 

Όσον αφορά το άρθρο 2.1.β του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Κάθε γενική δαπάνη, 

απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω μονάδας οποιασδήποτε υπηρεσίας. Καμία 

αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα 

και τον αριθμό του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, δε μπορεί να θεμελιωθεί». 

διευκρινίζεται φυσικά ότι αφορά σε υπηρεσίες της συγκεκριμένης διακήρυξης και το 

προσωπικό που πρέπει να διαθέσει ο Πάροχος Υπηρεσιών.  

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.2 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.2 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Προμήθειας & 

εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που αφορά είτε αυτόνομες 

μονάδες είτε μέρη αυτών, στο πλαίσιο αποκατάστασης βλαβών-δυσλειτουργιών ή συνδυαστικά 

βλαβών δυσλειτουργιών-βελτιώσεων. Η προμήθεια αφορά σε πανομοιότυπο εξοπλισμό, ή αν 

απαιτείται σε νέο, εξελιγμένων/τροποποιημένων σειρών παραγωγής (συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι απαιτούμενες νέες βάσεις τοποθέτησης και συνδεσμολογίες)», 

διευκρινίζεται ότι αφορά σε βελτιώσεις που θα απαιτηθούν σε περιπτώσεις αποκατάστασης 

βλαβών κατά τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει κατά την αποκατάσταση των 

περιγραφομένων βλαβών-δυσλειτουργιών να συμπεριλάβει εξοπλισμό ή μέρη εξοπλισμού, 

τα οποία ως νέα προϊόντα, δεν είναι πανομοιότυπα με τα αντικαθιστόμενα-κατηργημένα- 

παλαιοτέρων ετών. Δύναται να έχουν κάποια επιπρόσθετη ιδιότητα πέραν της 

αντικαθιστόμενης, ή\και να διαθέτουν βάση στήριξης διαφορετική, ή\και η σύνδεση 

καλωδίων να διαφέρει, ή\και το υλικό κατασκευής να είναι διαφορετικό. 

Δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις 

δαπάνες συντήρησης/επισκευής βλαβών, δηλαδή στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 



Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.3 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.3 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Όλων των 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών, υλικών συντήρησης και επισκευής του 

ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του αυτοματισμού των μονάδων του 

συστήματος τηλεελέγχου-τηλεμετρίας συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου ελέγχου, των 

καμερών ασφαλείας, των αισθητηρίων μέτρησης της εγκατάστασης, όλου του εξοπλισμού της 

εγκατάστασης στη θέση «Βραχιά» είτε πρόκειται για πανομοιότυπο εξοπλισμό είτε για νέες 

σειρές παραγωγής. Συμπεριλαμβάνονται πιθανόν απαιτούμενες νέες βάσεις τοποθέτησης και 

οποιαδήποτε συνδεσμολογία», 

διευκρινίζεται, αν και δεν προκύπτει, δεν αφορά σε δαπάνες για τα επιστημονικά όργανα και 

εργαστηριακό εξοπλισμό του Εργαστηρίου. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.4 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.4 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Εργασιών συντήρησης 

και εγκατάστασης (συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης, τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία 

και έλεγχος καλής/αποδοτικής λειτουργίας) ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού είτε προέρχεται από προμήθεια της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είτε του Π.Υ.», 

διευκρινίζεται για την προμήθεια εξοπλισμού από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αυτός θα παραδίδεται 

είτε με εγγύηση είτε μετά από θέση σε καλή λειτουργία από τον κατασκευαστή. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.5 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.5 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Όλων των υλικών και 

εργασιών συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, μόνωσης, κάθε φύσης 

θεμελιώσεων, ρηγματώσεων, μονώσεων όλων των κτιρίων, δεξαμενών, κλινών, επισκευών 

οδοποιίας, κτιριακών εγκαταστάσεων, χρωματισμών, βαφής και επιχρισμάτων όλων των 

εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών του συνόλου των δομικών μονάδων της ΕΕΝ και στη 

θέση «Βραχιά» και των μεταλλικών τμημάτων των αντλιών, σωληνώσεων (και υπογείων) και 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, κλιματισμού (όπου υφίσταται ψυκτικό σύστημα) και θέρμανσης των κτιρίων. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μετά την αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας, ή 

οποιασδήποτε επέμβαση (και από τρίτους εγκριθέντες από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ο  Π.Υ έχει την 

υποχρέωση να επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερη άριστη κατάσταση, όπως 

οδοστρώματα, πεζοδρόμια, γκαζόν, προκήπια, θαμνώδεις υπαίθριους χώρους, διαβάσεις, 

κλίμακες με τις προστασίες διέλευσης, ταράτσες, επιφάνειες θερμομόνωσης – υγρομόνωσης, 

στεγασμένους διαδρόμους, χαλικόστρωτα κτλ)», 

διευκρινίζεται ότι ισχύει για τις εργασίες του Παρόχου Υπηρεσιών και από τρίτους 

εγκριθέντες από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και μόνον αυτές. Δεν απαιτείται διευκρίνηση της 

συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες συντήρησης/επισκευής 

βλαβών, δηλαδή στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.8 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.8 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Προμήθειας, μεταφοράς, 

διακίνησης, ποιοτικού ελέγχου, αντικατάστασης λόγω μη προβλεπόμενης ποιότητας, 

αποθήκευσης, φθοράς των προβλεπομένων αναλώσιμων χημικών προσθέτων για την 

επεξεργασία του νερού όπως θειικός χαλκός, CO2 ή καθαρό θειικό οξύ, PAC ή θειικό αργίλιο, 

ασβέστης (>88%), άνυδρο υγρό χλώριο (καθαρότητας>99%), ανιονικός πολυηλεκτρολύτης, 

πολυηλεκτρολύτης αφυδάτωσης ιλύος, υπεροξείδιο υδρογόνου, καυστικό νάτριο για τη μονάδα 



εξουδετέρωσης διαρροών χλωρίου και την επεξεργασία των απαερίων της Μονάδας 

Αναγέννησης Ενεργού Άνθρακα. Σε περίπτωση μη προσθήκης συγκεκριμένου χημικού 

επεξεργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω μη απαίτησης ή αδυναμίας λόγω βλάβης 

εξοπλισμού ή προμήθειας θα ενημερώνεται άμεσα η Ε.Ε.Π. και θα γίνεται ανάλογη περικοπή 

ανά ημέρα για κάθε χημικό επεξεργασίας. Η περικοπή θα γίνεται για τη μη προσθήκη CO2, 

PAC, ασβέστη και χλωρίου και θα ανέρχεται στα 1,5€/1000 m
3
 νερού επεξεργασίας ανά έκαστο 

χημικό επεξεργασίας», 

δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις 

δαπάνες των χημικών επεξεργασίας και η περικοπή θα υπόκειται στην έκπτωση του 

διαγωνισμού.  

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.10 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.10 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Παραλαβής-τμηματικής 

φόρτωσης, μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος (κωδικός 19 09 02-λάσπη από διαύγαση νερού, 

ΚΥΑ 50910/2727/2003) που παράγεται, προσωρινά στον παρακείμενο χώρο απόθεσης εντός 

της ΕΕΝ. Αποκατάσταση του χώρου με προσθήκη χώματος (όχι μπάζα) και διάστρωση με 

σκύρα, ώστε να είναι προσπελάσιμος. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην 

παρασύρεται από αέρα. Η προσωρινή εναπόθεση ιλύος στον παρακείμενο χώρο θα φέρει 

διακριτή οριοθέτηση και χρονική σήμανση εναπόθεσης ανά τρίμηνο», 

διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες του Παρόχου Υπηρεσιών η τελική 

μεταφορά από τον παρακείμενο χώρο απόθεσης εντός της ΕΕΝ και διαχείρισης της 

αφυδατωμένης ιλύος. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.12 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.12 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Προμήθειας, 

μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, 

βυτιοφόρων, γερανών, ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ. που απαιτούνται για οποιαδήποτε 

εργασία για τη λειτουργία, συντήρηση ή άλλη προμήθεια για το σύνολο της εγκατάστασης 

επεξεργασίας νερού», 

διευκρινίζεται ότι αφορά σε άλλη ενδεχόμενη εργασία (πχ. πιστοποίησης εξοπλισμού ή για 

οποιαδήποτε νέα κατασκευή από  την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.31 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.31 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Προμήθειας 21 νέων 

Fan coils στο κτίριο Διοίκησης. Τα 12 fan coils θα έχουν απόδοση ψύξης 5ΚW-απόδοση 

θέρμανσης (50
ο
C νερό) 6,8 KW. Τα υπόλοιπα 9 θα έχουν απόδοση ψύξης 6,1 KW-απόδοση 

θέρμανσης (50
ο
C νερό) 8 KW. Στο σύνολό τους θα διαθέτουν θερμοστάτη και εκτός από το 

Manual-switch on\off θα διαθέτουν και χρονοδιακόπτη για ημερήσιο Auto-switch on\off»,  

δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία δαπάνη συμπεριλαμβάνεται 

στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.32 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.32 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Όλων των υλικών 

(κατάλληλων/πιστοποιημένων για πόσιμο νερό) και εργασιών εφαρμογής αντιδιαβρωτικής 

προστασίας για τρεις (3) κλίνες άμμου (εκτός των D και Κ που έχει ήδη εφαρμοστεί) σε όλες τις 

επιφάνειες και κάτω από τις ψευδοπλάκες, καθώς και των απαραίτητων εργασιών που 

απαιτούνται για την ασφαλή απομάκρυνση, αποθήκευση της άμμου και την κατάλληλη 



προετοιμασία των επιφανειών των κλινών (καθαρισμός, ξήρανση) πριν την εφαρμογή της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας» 

διευκρινίζεται ότι η αιτιολογημένη μη ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών του Παρόχου 

Υπηρεσιών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινικής ρήτρας. Η δαπάνη έχει 

προϋπολογιστεί με προγενέστερη ίδια προμήθεια και εργασία. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.33 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.33 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Προμήθειας και 

εγκατάστασης κατάλληλου σκίαστρου στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου διοίκησης 30 

αυτοκινήτων και συγκεκριμένα: Η στήριξη στο έδαφος θα είναι μονής πλευράς που δε θα 

εμποδίζει την προσέλευση και αποχώρηση αυτοκινήτων ως και ύψους 2,30 m. Το υλικό 

κάλυψης θα είναι HDPE αντιθερμικό-αντιανεμικό ύφασμα με πόρους διαφυγής ανέμου, το 

οποίο θα έχει εμβαπτιστεί σε φίλτρα UVA και UVB και ικανότητα προστασίας από χαλάζι 

100%. Η σκιά του θα διατηρεί τουλάχιστον -7
o
C από το εξωτερικό περιβάλλον (καλοκαίρι). Οι 

απαραίτητες Εγγυήσεις από τον κατασκευαστή-εφαρμοστή δεν αναιρούν την υποχρέωση 

άμεσης αντικατάστασης του υφάσματος σκίασης από τον Π.Υ, αν επιβεβαιωθούν ξηλώματα 

σχισίματα ή φθορά από ηλιακή ακτινοβολία», 

δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία δαπάνη συμπεριλαμβάνεται 

στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.34 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.34 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «της ασφαλούς 

κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρου που θα προστατεύει το σύνολο της Μ.Α.Α από 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα», 

διευκρινίζεται ότι τα χαρακτηριστικά αυτή της κατασκευής αφορούν περίπου μήκος 12,50m, 

πλάτος 6,70m και ύψος 4,50m, στήριξη πάνω στη βάση τοποθέτησης του περιστρεφόμενου 

κλιβάνου και να είναι κατασκευασμένο από κυματοειδούς μορφής πολυκαρβονικό υλικό ή 

γαλβανιζέ λαμαρίνα. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα μορφής. 

Επίσης δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία δαπάνη 

συμπεριλαμβάνεται στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.35 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.35 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Διάθεσης –μόνιμα σε 

καθημερινή βάση- τριών (3) Ι.Χ. αυτοκίνητων, 5θεσιων-5θυρων, προδιαγραφών EURO 6 και 

μεταγενέστερα, εκπομπές CO2 (g/km)<100, ολικού μήκους >3,90m, σε καθημερινή βάση και 

όλων των δαπανών κίνησης (καύσιμα, συντήρηση, επισκευή, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κλπ.) 

για τις ανάγκες μετακίνησης. 

Δύο εκ των τριών (εκπομπές CO2 <125g/km),  να διαθέτουν τη δυνατότητα κίνησης σε 

χωματόδρομους με ανωμαλίες  (γωνία προσέγγισης >28°, γωνία αναχώρησης >34°, ύψος από 

το έδαφος >19cm), εξασφαλίζοντας την επισκεψιμότητα σε χώρους εναπόθεσης ιλύος, Βραχιά, 

περιμετρικούς δρόμους ΕΕΝ, κατά μήκος καναλιού προσαγωγής  κτλ). 

α) προσωπικού ΠΥ για την εκτέλεση διαφορών εργασιών της ΕΕΝ, 

β) προσωπικού Εργ/ου για τη μεταφορά δειγμάτων, αντιδραστηρίων, οργάνων, εκτέλεση 

επιθεωρήσεων-υγειονομικών ερευνών, δειγματοληψιών κατά μήκος διώρυγας προσαγωγής 

(Αγία Βαρβάρα, Πλατύ, Νησέλι, Άδενδρο, Βραχιά), 

γ) προσωπικού του Τμήματος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από και 

προς την Εγκατάσταση όσες φορές την ημέρα αυτό απαιτηθεί», 



διευκρινίζεται ότι δεν υφίστανται άλλη επιπλέον απαίτηση για διάθεση αυτοκινήτων από τον 

Πάροχο Υπηρεσιών πέραν των αναγραφόμενων στη συγκεκριμένη παράγραφο και μπορούν 

να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων που κυκλοφορούν νομίμως στην επικράτεια. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.36 

Όσον αφορά το σημείο 2.2.36 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης διευκρινίζοντας για τα 

χαρακτηριστικά της Πλυντηρίδας Άμμου, η δυναμικότητά της οφείλει να είναι τουλάχιστον 

2 m
3
/h σε άμμο και 30 m

3
/h σε μικτό υγρό και να είναι κατασκευασμένη από υλικό 

κατάλληλο να έρχεται σε επαφή με νερό και άμμο. Επίσης δεν απαιτείται διευκρίνηση της 

συγκεκριμένης δαπάνης. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.37 

Δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2. 38 

Επίσης δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης. Στη συγκεκριμένη εργασία 

δεν περιλαμβάνεται η διαίρεση της υφισταμένης αίθουσας. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.39 

Δεν απαιτείται διευκρίνηση της συγκεκριμένης δαπάνης. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 2.2.40 

Εκ παραδρομής αναφέρεται στην διακήρυξη στο Άρθρο 2, σημείο 40 και στο Άρθρο 6, 

παράγραφος 6 του Παραρτήματος Α η φράση «με σκοπό την αντικατάστασή του και 

αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος». Κατά συνέπεια και στις δύο προαναφερόμενες 

περιπτώσεις της διευκρίνησης διαγράφεται η φράση «με σκοπό την αντικατάστασή του και 

αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος». 

Παράρτημα Α, Άρθρο 6.37 

Όσον αφορά το σημείο 6.37 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης αναφέρεται και στο 

Άρθρο 2.2, σημείο 1 για τις δαπάνες του Παρόχου «Μισθών, ημερομισθίων, εισφορών 

ασφάλισης, εισφορών επικουρικών ταμείων με τις νόμιμες εργοδοτικές προσαυξήσεις και σε 

περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων, δώρων, εκτάκτων αμοιβών, αποζημιώσεων λόγω 

απολύσεων για το σύνολο του προσωπικού», 

διευκρινίζεται ότι οι πληρωμές του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 8.5 

Όσον αφορά το σημείο 8.5 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης «Ο Π.Υ. είναι 

υποχρεωμένος να συμβουλευτεί ή να καλέσει τεχνικούς συμβούλους (π.χ. προμηθευτή ενεργού 

άνθρακα-αναγέννηση, οζονιστήρων κλπ.) για την επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος 

που παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία της λειτουργίας», 

διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επίλυσης οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος κρίνει 

απαραίτητο ο Πάροχος Υπηρεσιών, συμβουλεύεται ή καλεί τεχνικούς συμβούλους και 

επιβαρύνεται (ο Πάροχος) με τις αντίστοιχες δαπάνες. 



Παράρτημα Α, Άρθρο 9 

Στο Άρθρο 9 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι «το Εργαστήριο της 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αποτελείται 

από προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελεί δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις 

στην είσοδο της εγκατάστασης, στα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 

που έχει καταρτιστεί από την αρχή της λειτουργίας του και τις εγκεκριμένες αναλυτικές 

μεθόδους αναφοράς, ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτό στην έξοδό του (Δ3) Σ.Δ. 14 και πριν δοθεί 

στην κατανάλωση πληροί τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων». Στην 

παρατήρηση 4 του Άρθρου 9 (σελ. 49 Παράρτημα Α) αποσαφηνίζεται ότι:  

«Το Εργαστήριο της ΕΕΝ θα κοινοποιεί σε καθημερινή βάση όλα τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων στον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΝ. Σε περίπτωση που απαιτείται θα 

εκτελούνται πρόσθετες δειγματοληψίες και αναλύσεις κατόπιν ανάγκης και συνεννόησης του 

Υπευθύνου του Εργαστηρίου και Λειτουργίας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση του 

Παρόχου στα αποτελέσματα των αναλύσεων θα εκτελούνται αναλύσεις και από το Τμήμα 

Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ή σε 

εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο με δαπάνες του Παρόχου», 

διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται στον Υπεύθυνο 

Λειτουργίας μετά την ολοκλήρωσή τους, όπως λαμβάνει χώρα και έως σήμερα. Υπάρχει 

περίπτωση αυτά να κοινοποιούνται και ηλεκτρονικά μέσω εσωτερικού δικτύου της ΕΕΝ. 

Όσον αφορά την παρατήρηση της παραγράφου 9.5 δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται 

ειδικότητα Χημικού στο προσωπικό του Π.Υ. για την εκτέλεση δειγματοληψιών. Οι 

επιτόπιες αναλύσεις-μετρήσεις θα διενεργούνται από το προσωπικό του Εργαστηρίου της 

ΕΕΝ, το οποίο θα επιβλέπει και την εκτέλεση των δειγματοληψιών στο σύνολό τους. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Παρόχου, 

εφόσον η ίδια δεν τους κρίνει απαραίτητους για την βέλτιστη ποιότητα του εξερχόμενου 

νερού από την Ε.Ε.Ν. και τη λειτουργία της ΕΕΝ, που οφείλει να πληροί τους όρους των 

εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων ή άλλων διαδικασιών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση αντίφασης των πορισμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των εργαστηριακών ελέγχων 

του Παρόχου σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, υπερισχύει το πόρισμα του 

διαπιστευμένου εργαστηρίου, είτε αυτό (πόρισμα) είναι του υπό διαπίστευση εργαστηρίου 

της ΕΥΑΘ Α.Ε. είτε εξωτερικού εργαστηρίου. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 13 

Για την περίπτωση επιβολής ρήτρας σε περίπτωση αντίφασης των πορισμάτων της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. και των εργαστηριακών ελέγχων του Παρόχου σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, 

υπερισχύει το πόρισμα του διαπιστευμένου εργαστηρίου, είτε αυτό (πόρισμα) είναι του υπό 

διαπίστευση εργαστηρίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. είτε εξωτερικού εργαστηρίου. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 14.9 

Όσον αφορά το σημείο 14.9 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης η Ειδική Επιτροπή 

Παραλαβής-Ε.Ε.Π. «έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει την εκτέλεση εργαστηριακών 

αναλύσεων από εξωτερικά εργαστήρια, όταν ο εργαστηριακός εξοπλισμός καταστεί προσωρινά 

μη διαθέσιμος (λόγω πχ. βλάβης). Επίσης έχει τη δυνατότητα να μη δεχθεί αποτελέσματα 

αναλύσεων, αν τα θεωρήσει εσφαλμένα και να διατάξει την επανάληψή τους από το εργαστήριο 

της εγκατάστασης ή από άλλο εργαστήριο της έγκρισής της, έχει τη δυνατότητα να υποδείξει, σε 

έκτακτες περιπτώσεις προβλημάτων ποιότητας νερού, την εκτέλεση επιπλέον δειγματοληψιών 



και εργαστηριακών ελέγχων, ανεξάρτητα από το ωράριο εργασίας κατά μήκος προσαγωγού 

διώρυγας και ταμιευτήρα στην Αγία Βαρβάρα»,  

διευκρινίζεται για την οποιαδήποτε τροποποίηση αναλύσεων το Εργαστήριο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

θα επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

Παράρτημα Α, Άρθρο 22 

Όσον αφορά το άρθρο 22 του Παραρτήματος Α «Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίσει τις 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2940/01, καθώς και 
των σχετικών Π.Δ., εγκυκλίων και διατάξεων, όπως θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης»  

διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής διατηρήθηκε η παράγραφος 1 του συγκεκριμένου άρθρου 
και ότι οι υποχρεώσεις του Παρόχου Υπηρεσιών περιγράφονται στην παράγραφο 
«Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους». 

Μηνιαίο Τίμημα 

Τέλος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν απαιτείται διευκρίνηση και ανάλυση του 

Μηνιαίου Τιμήματος και οποιαδήποτε σύγκριση αυτού με το τίμημα της τρέχουσας 

σύμβασης. Η προαίρεση αφορά επιπλέον 8 μήνες και όχι 4 μήνες, όπως αναφέρεται. 

Όσον αφορά τις προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν 

περιλαμβάνονται στις δαπάνες του Παρόχου Υπηρεσιών αυτοτελείς ολοκληρωμένες 

μονάδες, πχ. ρυθμιστική βάνα εισόδου, οζονιστήρας, φυσητήρας έκλπλυσης, 

αεροσυμπιεστής οζονιστήρα και άλλα. 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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