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Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: ΔΔιιεευυκκρριιννιισσττιικκήή  ααππάάννττηησσηη  σσττοο  ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό  μμεε  ααρρ..  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  1188//22001166  ««ΠΠααρροοχχήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  γγιιαα  ττοονν  κκααθθααρριισσμμόό  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  22001177  

Σχετικό::  ΤΤαα  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  1144336688//2299--55--1177  κκααιι  1144665588//3311--55--22001177  έέγγγγρρααφφαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ΥΥΔΔΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛΗΗ  ΑΑΕΕ.. 

 
Α. Με το πρώτο σχετικό έγγραφο η εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ θέτει το εξής ερώτημα: 

«Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι: Άρθρο 5 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης): «παραγρ. 3: 
Τίτλος κυριότητας α) των βυτιοφόρων β) του γερανοφόρου οχήματος γ) του ανατρεπόμενου 
φορτηγού ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα 
αγοράσει ή θα μισθώσει ανάλογο όχημα και θα μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης». Επισημαίνουμε ότι για τα ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, είτε 
είναι ιδιόκτητα είτε όχι, δε ζητείται πουθενά ότι πρέπει να προσκομιστούν οι αριθμοί 
κυκλοφορίας, οι άδειες κυκλοφορίας και έγκυρα στοιχεία (π.χ. έγκριση τύπου) από τα οποία 
θα προκύπτει ότι καλύπτονται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ΕΝΩ στις παραγράφους 5 και 
6, του ιδίου άρθρου, που αφορούν την ελάχιστη στελέχωση σε προσωπικό αναφέρεται ότι 
ζητούνται άδειες εξάσκησης επαγγέλματος για όλο το απαιτούμενο προσωπικό καθώς επίσης 
και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Παρακαλούμε να 
αφαιρεθεί από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να 
καλυφθεί μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση χωρίς να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για τα βυτιοφόρα οχήματα.» 

Σε απάντηση σας διαβιβάζουμε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την αρμόδια 
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Αποχέτευσης και έχουν ως εξής: 

«Στο Άρθρο 5 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ειδικών Όρων), παράγραφος 3 της 
Διακήρυξης Νο18/2017 αναφέρεται: «Τίτλος κυριότητας α) των βυτιοφόρων οχημάτων β) του 
γερανοφόρου οχήματος γ) του ανατρεπόμενου φορτηγού ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα αγοράσει ή θα μισθώσει ανάλογο όχημα 
και θα μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης» 

Με τη φράση ανάλογο όχημα, εννοείται, ότι τα οχήματα (βυτιοφόρα οχήματα, 
γερανοφόρο όχημα, ανατρεπόμενο φορτηγό) είτε είναι ιδιόκτητα είτε όχι (πρέπει να υπάρχει 
σχέδιο συμφωνίας διάθεσης από τρίτους)  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 3 
(Κριτήρια ποιοτικής επιλογής), παράγραφοι 5,6 και 7 της Διακήρυξης Νο18/2017. Αν αυτό 
προκύπτει από τους τίτλους κυριότητας, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτό ως κριτήριο. 
Διαφορετικά πρέπει να προσκομιστούν οι αριθμοί κυκλοφορίας , οι άδειες κυκλοφορίες και 
έγκυρα στοιχεία (π.χ. έγκριση τύπου) των εν λόγω οχημάτων, από τα οποία θα προκύπτει ότι 
καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις». 
 
Β. Με το δεύτερο σχετικό έγγραφο η εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ  ΑΕ θέτει τα παρακάτω 
ερωτήματα: 

 
«Α) Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 15 (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής παρ. 1) 
αναφέρεται ότι:  



«Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται α) από τους διαχειριστές (σε περίπτωση ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ 
ή ΙΚΕ), β) τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά και μη) (σε περίπτωση ΑΕ), γ) το 
νόμιμο εκπρόσωπο (σε κάθε άλλη περίπτωση).»  
Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει ΟΛΑ τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. να έχουν εκδώσει 
ψηφιακά πιστοποιητικά για να μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά την Υ.Δ.; Ή αρκεί 
να υπογράψει ψηφιακά ο πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος (που είναι και ο έχων την 
εξουσιοδότηση με το πρακτικό Δ.Σ. της Α.Ε.) και τα μέλη να υπογράψουν με θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής σε ΚΕΠ π.χ.;  
Β) Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 16 (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης Α. Γενικά δικαιολογητικά 1,2,3,4) αναφέρεται ότι απαιτούνται από τον 
προσωρινό ανάδοχο τα παρακάτω :  
«1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου …………………………………………………… 
2. Φορολογική ενημερότητα …………………………………………….. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα …………………………………………….. 
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, …………………………………………………… 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης μπορούν να έχουν ημερομηνία έκδοσης 
μεταγενέστερη της ειδοποίησης ή πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
Σε απάντηση των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση, όταν πρόκειται για ΑΕ, υπογράφει ψηφιακά ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρείας και όποιο από τα μέλη διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ 
υπογράφουν απλά (όχι ψηφιακά) Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεωτικά προσκομίζονται (πρωτότυπο) στο Τμήμα Προμηθειών, στην οριζόμενη από 
την διακήρυξη προθεσμία. 

Β. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία ανάρτησής 
του (ή και κατάθεσής τους σε έγχαρτη μορφή) 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Διεύθυνση Οικονομικών 
3. Δ.Ε.Δ.Α. 
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Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


