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Θέμα:  «Διευκρινήσεις που αφορούν στη Διακήρυξη Νο 9/2019 για τη Λειτουργία της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)» 

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 6781/21-3-2019 αίτημα διευκρινίσεων  
 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:  

 

 Ερώτηση 1 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Άρθρου 2.4.3. – Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι και προκειμένου για την έγκυρη συμμετοχή 

τους στον διαγωνισμό του θέματος θα πρέπει να υποβάλλουν εξής Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

A) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρούσας και β) πληροί τα 

κριτήρια επιλογής της διακήρυξης. 

B) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης 

Στα ανωτέρω δικαιολογητικά (ούτε άλλωστε και στα τεύχη του διαγωνισμού έχει χορηγηθεί τέτοιο 

έντυπο) δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση υποβολής Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Συμβάσεων 

(ΕΕΕΣ). Όμως στο Άρθρο 2.2.9.2-Αποδεικτικά μέσα, παρ.Β.4. αναφέρεται ως εξής: 

«… Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων συναφών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (λειτουργίας σταθμού 

καθαρισμού του νερού)………. Ο κατάλογος της παραγράφου αυτής υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 

οικείου πεδίου του ΕΕΕΣ με την προσφορά των οικονομικών φορέων και τα πιστοποιητικά 

προσκομίζονται, όταν ζητηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα.» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ανωτέρω αναφορά της διακήρυξης σε συμπλήρωση «πεδίου του ΕΕΕΣ)» 

έχει περιληφθεί εκ παραδρομής και δεν υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση των διαγωνιζομένων για 

συμπλήρωση «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)» 
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Απάντηση: 

Βεβαιώνουμε ότι η ανωτέρω αναφορά της διακήρυξης σε συμπλήρωση «πεδίου του ΕΕΕΣ» έχει 

περιληφθεί εκ παραδρομής και δεν υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση των διαγωνιζομένων για συμπλήρωση 

«Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)». 

 Ερώτηση 2 

Όσον αφορά το άρθρο 2 της Διακήρυξης παράγραφος 2.2.6-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία, σύναψη σύμβασης οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

… 

β) «Να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα».  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν το ανωτέρω εδάφιο β) που αναφέρεται στα «πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα» έχει περιληφθεί στη Διακήρυξη εκ παραδρομής. Σε αντίθετη περίπτωση να προσδιορίσετε επακριβώς 

το είδος των πιστοποιητικών που αναφέρεστε. 

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6.β’ της Διακήρυξης «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: (…) β) Να 

διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα».   

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, και κατά το χρόνο 

σύναψης σύμβασης, πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη δραστηριότητα της εγκατάστασης 

επεξεργασίας νερού και των ετήσιων εργασιών επιθεώρησης έως και την έκδοση πιστοποιητικού ισχύος για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης».  

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Β.5 της Διακήρυξης «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα για τη δραστηριότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και των 

ετήσιων εργασιών επιθεώρησης, όταν ζητηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα.» και το άρθρο 2.2.9.2.Β.4 της 

Διακήρυξης αναφέρεται στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.6.α’ της 

Διακήρυξης.  

 

Από τον συνδυασμό των προειρημένων διατάξεων προκύπτει ότι για την απόδειξη της συμμόρφωσης του 

οικονομικού φορέα με το άρθρο 2.2.6.β’ της Διακήρυξης αρκεί η προσκόμιση των πιστοποιητικών που ζητούνται 

με το άρθρο 2.2.9.2.Β.5 της Διακήρυξης (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο). 

   

 Ερώτηση 3 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 3 και 

αναφορικά με τις δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Π.Υ.  

«…3. Όλων των ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών, υλικών συντήρησης, επισκευής και εργασιών λειτουργίας, 

συντήρησης και εγκατάστασης ή αντικατάστασης (συναρμολόγησης-αποσυναρ-μολόγησης, τοποθέτησης, θέσης 

σε λειτουργία και έλεγχος καλής/αποδοτικής λειτουργίας) ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού, 



θερμοϋδραυλικού, του αυτοματισμού των μονάδων του συστήματος τηλε-ελέγχου–τηλεμετρίας 

συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου ελέγχου, των καμερών ασφαλείας, των αισθητηρίων μέτρησης της 

εγκατάστασης, on-line οργάνων, όλου του εξοπλισμού της εγκατάστασης στη θέση Βραχιά είτε πρόκειται για 

πανομοιότυπο εξοπλισμό είτε για νέες σειρές παραγωγής. Συμπεριλαμβάνονται πιθανόν απαιτούμενες νέες 

βάσεις τοποθέτησης, όλα τα αναλώσιμα υλικά και τυχόν απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύων (υδραυλικών, 

ηλεκτρολογικών, αυτοματισμού)...»  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι οι εργασίες/υλικά λειτουργίας και συντήρησης, αντικατάστασης καθώς και οι 

«τυχόν απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, αυτοματισμού)», αφορούν 

αποκλειστικά στον υπάρχοντα ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό και τυχόν αντικατάστασή του. 

Δεδομένου ότι ο όρος «κάλυψη δαπανών για τυχόν επεκτάσεις δικτύων» είναι αόριστος και δεν μπορεί να 

προμετρηθεί, να κοστολογηθεί και συνεπώς να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς 

του Διαγωνιζομένου, παρακαλούμε να περιγράψετε αναλυτικά το συγκεκριμένο αντικείμενο και να μας 

διαθέσετε αναλυτικά στοιχεία ώστε να καταστεί δυνατή η κοστολόγησή του. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες/υλικά λειτουργίας και συντήρησης, αντικατάστασης, καθώς και οι 

«τυχόν απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, αυτοματισμού)», δεν αφορούν 

αποκλειστικά τον υφιστάμενο εγκατεστημένο εξοπλισμό και τυχόν αντικατάστασή του. Αφορούν και κάθε νέο 

εξοπλισμό που θα απαιτηθεί να τοποθετηθεί στην εγκατάσταση. Για τον όρο «κάλυψη δαπανών για τυχόν 

απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύων» διευκρινίζεται ότι αφορά επεκτάσεις δικτύων μέχρι 1000 μέτρα για 

εγκατάσταση καινούριων on-line οργάνων μέτρησης. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν ό,τι αναφέρεται αναλυτικά στο 

σημείο 3 της διακήρυξης. 

 

 Ερώτημα 4 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξης Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 23 και 

αναφορικά με τις δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Π.Υ. 

«…23. Λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, 

που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Διόρθωση και αναθεώρηση του Φ.Α.Υ. που οφείλει να κάνει ο Π.Υ. κατά τη 

διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. 

Η μη χρησιμοποίηση των απαιτούμενων ανά περίσταση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό 

του Π.Υ.  θα  επιφέρει περικοπή 50 ευρώ (Πίνακας 3) ανά άτομο ανά παράβαση. Ως ελάχιστα μέτρα ατομικής 

προστασίας θα είναι η χρήση ανακλαστικού γιλέκου και υποδημάτων ασφαλείας σε όλους τους χώρους της 

εγκατάστασης. Η παραπάνω εφαρμογή των ΜΑΠ θα γίνεται εξ ολοκλήρου από όλο το προσωπικό του Π.Υ. είτε 

πρόκειται για στελέχη είτε για εργατοτεχνικό προσωπικό...». 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε με ποιόν ακριβώς τρόπο επιμετράται και τεκμηριώνεται η παράβαση μη 

χρησιμοποίησης των απαιτούμενων μέτρων ΜΑΠ από το προσωπικό του Π.Υ., ώστε να βεβαιωθεί μη 

συμμόρφωση και να επιβληθεί η αναλογούσα περικοπή.  

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η παράβαση μη χρησιμοποίησης των απαιτούμενων μέτρων ΜΑΠ από το 

προσωπικό του Π.Υ.  θα επιμετρείται ως 50 ευρώ ανά άτομο ανά παράβαση ημερησίως και θα τεκμηριώνεται 

οπτικά από τα μέλη της ΕΕΠΠ και τα αναπληρωματικά της μέλη. 

 

 Ερώτηση 5 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 3, Συμβατικά στοιχεία 



«…Τα οριζόμενα ως συμβατικά στοιχεία, με βάση τα οποία θα γίνει η κατακύρωση και η παροχή των υπηρεσιών, 

είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 Η Διακήρυξη 

 Η οικονομική προσφορά 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικών Όρων 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 Το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα παροχής της υπηρεσίας, όπως αυτό θα εγκριθεί τελικά από την 
ΕΥΑΘ ΑΕ...» 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιες είναι οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Π.Υ. από 

την ΕΥΑΘ ΑΕ και ποιες είναι οι τυχόν αποκλειστικές ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος – 

προγράμματος παροχής υπηρεσίας που θα εγκριθεί τελικά από την ΕΥΑΘ.  

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς του 

Διαγωνιζομένου. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι αφορά τις εγκεκριμένες μελέτες της ΕΕΝΘ και για το χρονικό διάστημα της 

συγκεκριμένης σύμβασης διάρκειας 71 ημερών. 

 

 Ερώτημα 6 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 6, σημείο 14 και αναφορικά με 

τις Γενικές Υποχρεώσεις του Π.Υ. 

«…14. Ο Π.Υ. θα ελέγξει, διορθώσει και αναθεωρήσει τον Φ.Α.Υ. εντός τριμήνου από την έναρξη της παροχής των 

υπηρεσιών» 

Δεδομένου ότι η προθεσμία που τίθεται είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της σύμβασης, παρακαλούμε να 

βεβαιώσετε ότι ο παραπάνω όρος δεν ισχύει και έχει περιληφθεί εκ παραδρομής. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα πρέπει να αναθεωρηθεί αν απαιτηθεί εντός 

της συγκεκριμένης σύμβασης διάρκειας 71 ημερών και όχι εντός τριμήνου, όπως εκ παραδρομής ορίστηκε 

αρχικώς. 

 

 Ερώτηση 7 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 6, σημείο 19 και αναφορικά με 

τις Γενικές Υποχρεώσεις του Π.Υ. 

«…19. Ο Π.Υ. θα εκτελεί εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία, εξοπλισμό που θα ανατεθούν 

από τον Π.Υ. υπό τη μορφή υπεργολαβιών». 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί περαιτέρω η ανωτέρω αναφορά της διακήρυξης σχετικά με τις εργασίες που 

υποχρεούται να εκτελέσει ο Π.Υ. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Π.Υ. δε είναι σε θέση σε ειδικές περιπτώσεις να ανταποκριθεί 

τεχνικά σε θέματα που έχουν σχέση αποκλειστικά με τη λειτουργία της ΕΕΝΘ και στις απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης σύμβασης θα πρέπει να απευθυνθεί με δικές του δαπάνες σε εξωτερικό συνεργάτη/υπεργολάβο. 

 

 Ερώτηση 8 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης,  Άρθρο 6, σημείο 64 και αναφορικά με 

τις Γενικές Υποχρεώσεις του Π.Υ. 



«…64. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επικαιροποιημένα τα 

προγράμματα που είναι εγκατεστημένα (φορτωμένα) και τρέχουν στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (PLCs) σε 

ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Unity Pro ή PL7)». 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «επικαιροποιημένα προγράμματα» και δεδομένου ότι τα 

προγράμματα είναι ήδη εγκατεστημένα στα PLCs και μέσω αυτών λειτουργεί η ΕΕΝΘ και σε κάθε περίπτωση το 

προσωπικό της ΕΥΑΘ δύναται να λάβει αντίγραφα αυτών ανά πάσα στιγμή. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι  με τον όρο «επικαιροποιημένα προγράμματα» εννοούμε τα πλήρως λειτουργικά 

προγράμματα που τρέχουν στα PLC της Εγκατάστασης τη χρονική στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση 

συνοδευτικά με όλα τα επεξηγηματικά τους σχόλια. 

 

 Ερώτηση 9 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 6, σημείο 25 και αναφορικά με 

τις Γενικές Υποχρεώσεις του Π.Υ. 

«…25. Κάθε φορά που συμβαίνει βλάβη σε ένα στοιχείο του εξοπλισμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη θέση 

εκτός λειτουργίας μέρος του εξοπλισμού για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώνει άμεσα την ΕΕΠΠ και να συντάσσει αμέσως αναφορά (θα αναφέρεται πότε έγινε η βλάβη και σε 

ποιο στοιχείο του εξοπλισμού αφορά, πού οφείλεται, ποιες ενέργειες έγιναν για την αποκατάστασή της, πότε 

αποκαταστάθηκε, ποια επίδραση είχε στη λειτουργία της μονάδας στην οποία ανήκει και στις υπόλοιπες 

μονάδες, αν η βλάβη δεν αποκαταστάθηκε την ίδια ημέρα, ποιες ενέργειες προτείνονται για την 

αποκατάστασή της κλπ.). Η αναφορά θα υπογράφεται από τον εργοδηγό βάρδιας και από τον υπεύθυνο 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Η ΕΕΠΠ θα ενημερώνεται άμεσα και λεπτομερώς για όλα τα παραπάνω και θα 

παρακολουθεί επί τόπου την εξέλιξη της αποκατάστασης της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται 

περικοπή 100 ευρώ ανά βλάβη (Πίνακας 3)…». 

Παρακαλούμε να προσδιορίσετε επακριβώς το χρονικό διάστημα που νοείται ως «άμεση ενημέρωση» της 

ΕΕΠ σε περίπτωση βλάβης, και το οποίο εφόσον δεν τηρηθεί επιβάλλεται περικοπή του τιμήματος. 

Επισημαίνεται ότι η αναφορά βλάβης του εξοπλισμού προς την ΕΕΠ, η οποία θα περιέχει όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (που οφείλεται, ενέργειες αποκατάσταση, 

επίδραση στη λειτουργία της ΕΕΝ, κλπ), δεν είναι εφικτό να συνταχθεί άμεσα, αλλά σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της βλάβης, καθορίζεται και ο 

χρόνος διερεύνησης της αποκατάστασής της.  

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα που νοείται ως «άμεση ενημέρωση» της ΕΕΠΠ σε περίπτωση 

βλάβης, εννοείται η ταυτόχρονη προφορική ενημέρωση, εντός του ωραρίου για όλες τις βλάβες, του 

Υπεύθυνου Συντήρησης και είτε μελών της ΕΕΠΠ είτε των αναπληρωματικών της μελών, ενώ σε κρίσιμα θέματα 

λειτουργίας της ΕΕΝΘ και εκτός του ωραρίου. Αναφορικά με τη γραπτή αναφορά βλάβης (πληροφορίες για το 

είδος της βλάβης, ενέργειες αποκατάστασης κτλ) θα συντάσσεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα 

ξεπερνά τις δύο ημέρες μετά την αποκατάσταση της βλάβης.  

 

    

   

Ο Διευθυντής Οικονομικών  
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