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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 6768/21-3-2019 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)» 

Απάντηση: 

mailto:promithies@eyath.gr


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) έχει περιληφθεί στη Διακήρυξη εκ παραδρομής.  

Σε αντίθετη περίπτωση να προσδιορίσετε επακριβώς το είδος / τύπο των πιστοποιητικών καθώς και τα «επίσημα 

ινστιτούτα» στα οποία 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, αυτοματισμό)….»  



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. 

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.  

 

 Ερώτηση 4 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της 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 θα επιμετράται και θα τεκμηριώνεται τυχόν 

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 το χρονικό διάστημα της 

συγκεκριμένης σύμβασης διάρκειας 71 ημερών. 

 

 Ερώτηση 6 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 6, παράγραφος 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 εμφανώς μεγαλύτερη από την διάρκεια της σύμβασης, 

παρακαλούμε να βεβαιώσετε ότι ο παραπάνω όρος δεν ισχύει και αναγράφηκε 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, παράγραφος 19 και 

αναφορικά με τις  Γενικές Υποχρεώσεις  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 μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον παραπάνω όρο.  

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, παράγραφος 64 και 

αναφορικά με τις Γενικές Υποχρεώσεις 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)». 

Όπως είναι γνωστό τα προγράμματα είναι «φορτωμένα και τρέχουν» στα PLCs. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι 

εννοείτε με τον όρο “επικαιροποιημένα προγράμματα” και ποιος είναι ο λόγος/σκοπός της απαίτησης υποβολής 

των εν λόγω προγραμμάτων από τον Π.Υ. προς την ΕΥΑΘ, καθόσον το προσωπικό της ΕΥΑΘ/ΕΕΝΘ έχει τη 

δυνατότητα να απομαστεύσει τα προγράμματα από τους ΤΣΕ, όποτε το επιθυμεί. 

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. Για το λόγο/σκοπό της απαίτησης δεν απαιτείται 

διευκρίνηση. 

 



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

αναφορικά με τις Γενικές Υποχρεώσεις  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, κ.λπ.), 

δεν είναι εφικτό να συνταχθεί άμεσα, παρά μόνο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με το είδος και 

τη σοβαρότητα της βλάβης, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασής της.  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε επίσης εάν η παρακολούθηση, επιτόπου από την ΕΕΠ, αποτελεί προϋπόθεση για 

την αποκατάσταση της αναγγελθείσας βλάβης ή η αποκατάσταση μικρών βλαβών μπορεί να γίνεται «αμέσως» 

και να ακολουθεί η ενημέρωση της ΕΕΠ.  

Σημειώνουμε εδώ ότι δεν υπάρχει το «ημερολόγιο λειτουργίας» που αναφέρεται στο σημείο 49 για την 

αναλυτική περιγραφή των βλαβών. 

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.  

Προϋπόθεση για την αποκατάσταση της βλάβης είναι η ενημέρωση της ΕΕΠΠ και η ΕΕΠΠ θα είναι παρούσα στην 

αποκατάσταση της βλάβης όταν το κρίνει η ίδια. Η σύνταξη της αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 25 είναι 

το «ημερολόγιο λειτουργίας» που αναφέρεται στο σημείο 49 του άρθρου 6 της Διακήρυξης. 

 

 Ερώτηση 10 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης,  Άρθρο 6, παράγραφος 60 και 

αναφορικά με τις Γενικές Υποχρεώσεις  Π.Υ. 

 «60. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει καθημερινά στην ΕΕΠ αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εργασιών ή 

ημερήσιο Βλαβών (επικεφαλής συνεργείου–εργασία–σημείο εργασίας) σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή, το 

οποίο θα ακολουθεί πιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης». 



Παρακαλούμε να διευκρινίσετε, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις παραπάνω ζητούμενες διευκρινίσεις κατά 

πόσον τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται την επομένη βάσει του ημερήσιου προγράμματος και πάντως όχι 

«άμεσα». 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται άμεσα. Σε 

περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας αυτό δεν είναι δυνατόν, ο όρος “ημερήσια βλάβη” αναφέρεται σε 

βλάβες που προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες ή νύχτες, δεν έχουν αποκατασταθεί και έχει προγραμματιστεί 

η αποκατάστασή τους την τρέχουσα ημέρα. 

 

 Ερώτηση 11 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 35 

 «Εκπαίδευσης, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής συμπεριλαμβανομένης και 

τυχόν προαίρεσης, προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ διαφόρων ειδικοτήτων αναλόγων αυτών που απασχολούνται, από 

τον Π.Υ στην ΕΕΝΘ, ώστε αυτό να αποκτήσει την ικανότητα απασχόλησης σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες 

λειτουργίας της ΕΕΝΘ.  

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕΝ της ΕΥΑΘ ΑΕ θα έχει τον αποκλειστικό λόγο για το χώρο εκπαίδευσης, τον 

τρόπο, τη χρονική διάρκεια και τα άτομα του Π.Υ. που θα κάνουν την εκπαίδευση.  

Θα υπάρχει αντιστοιχία ειδικοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτών του προσωπικού του Π.Υ. και των 

εκπαιδευομένων της ΕΥΑΘ ΑΕ.  

Η εκπαίδευση θα γίνεται σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου λειτουργίας 

της ΕΕΝΘ είτε αυτό αφορά συντηρήσεις, επισκευές βλαβών και χειρισμούς μηχανημάτων, εργασίες 

βάρδιας.  

Αναλυτικά:  

 Όσον αφορά τη λειτουργία των βαρδιών στο Κτίριο Χημικών, Κτίριο Ασβέστη-ΜΑΑ, Κλινών 

Άμμου-Άνθρακα, Κτίριο Αφυδάτωσης, το εκάστοτε προσωπικό του Π.Υ. θα λειτουργεί τις παραπάνω 

μονάδες σε απόλυτη συνεργασία (εκπαιδεύει, ενημερώνει, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της 

αντίστοιχης μονάδας) με το αντίστοιχο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 Όσον αφορά το τμήμα συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, το εκάστοτε προσωπικό του 

Π.Υ. κατά τη διάρκεια των περιοδικών-προληπτικών συντηρήσεων και αποκατάστασης βλαβών θα 

εκπαιδεύει το αντίστοιχο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ.  

 Σχετικά με τη λειτουργία της Εγκατάστασης, όσον αφορά ρύθμιση παροχής, ρύθμιση δόσεων 

χημικών, εκκίνηση-παύση χλωριωτών, οζονιστήρων, ΜΑΑ, μεταγωγή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

από την κύρια στην εφεδρική παροχή, θα πρέπει κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών να 

εκπαιδευτεί το προσωπικό μας από το εξειδικευμένο προσωπικό του Π.Υ (Υπεύθυνος Λειτουργίας, 

Υπεύθυνος Συντήρησης Η/Μ και Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων).  

 Αναφορικά με το SCADA, καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας του χειριστή του, θα βρίσκονται δίπλα του 

προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ που θα ορίσει η ΕΕΠ. Ο χειριστής του Π.Υ. θα έχει την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό μας σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης με τη χρήση 

του SCADA, ρύθμισης παραμέτρων, έκτακτες συνθήκες, εξαγωγή δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων, μετάβαση στον εφεδρικό υπολογιστή, διασύνδεση με τα επιμέρους PLCs κτλ. Θα 

προβλεφθεί θέση εργασίας για το προσωπικό μας παραπλεύρως του χειριστή. Επιπρόσθετα, ο 

Υπεύθυνος Αυτοματισμού του Π.Υ. θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό μας σε 

θέματα τακτικής συντήρησης, βλαβών και γενικά εργασιών που διενεργούνται από μέρους του σε 

τμήματα του αυτοματισμού της Εγκατάστασης (Ενδεικτικά αναφέρονται βλάβες σε PLC’s, εκ νέου 

προγραμματισμός τους, αντικατάσταση επιμέρους μονάδων τους, διασύνδεση νέων αισθητηρίων στα 

PLC’s , προγραμματισμός τους, και δημιουργία ή τροποποίηση νέων μασκών του SCADA)  

 

Συνοπτικά η εκπαίδευση θα είναι ON THE JOB TRAINING.  



Ο εκάστοτε εκπαιδευτής θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ σύμφωνα με 

τα ανωτέρω. Σε όλες τις εργασίες θα παρευρίσκονται τουλάχιστον ένα άτομο από το προσωπικό του 

Π.Υ. και τουλάχιστον ένα άτομο από το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ.  
Στο τέλος της ημέρας το προσωπικό του Π.Υ. που έκανε την εκπαίδευση θα συντάσσει ατομικά έντυπο 

εκπαίδευσης που θα δοθεί από την ΕΕΠ, στο οποίο θα περιγράφει συνοπτικά τα θέματα της εκπαίδευσης, τη 

διάρκεια αυτής, τυχόν παρατηρήσεις και εν συνεχεία ο εκπαιδευόμενος υπάλληλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα 

επιβεβαιώνει ή όχι το συμπληρωμένο από τον εκπαιδευτή έντυπο και θα αξιολογεί τον εκπαιδευτή του 

από το 0 έως το 10. Αν η βαθμολογία είναι κάτω από 6 θεωρείται ανεπαρκής η εκπαίδευση.  
Σε περίπτωση ανεπαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας από μέρους του προσωπικού του Π.Υ., είτε 

λόγω άρνησης αυτού, είτε λόγω χαμηλής αξιολόγησης που θα λαμβάνει κάθε εκπαιδευτής καθημερινά από 

το εκπαιδευόμενο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα επιβάλλεται στον Π.Υ. περικοπή 200 ευρώ (Πίνακας 3) 

ανά μη συμμορφούμενο εκπαιδευτή ανά ημέρα εκπαίδευσης.  
 Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος κατά την πρόσληψη του προσωπικού του για τη λειτουργία της ΕΕΝΘ, να ενημερώσει 

εκ των προτέρων για τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν σύμφωνα με τη διακήρυξη σχετικά με την εκπαίδευση 

του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ.. ». 

Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας για τους ακόλουθους όρους 

 «το προσωπικό της ΕΥΑΘ … ώστε αυτό να αποκτήσει την ικανότητα απασχόλησης σε κανονικές 

και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΝΘ».  
Με ποιόν τρόπο θα αξιολογείται η απόκτηση ικανότητας απασχόλησης του προσωπικού της ΕΥΑΘ σε κανονικές 

και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΝΘ; 

Απάντηση: Η εκπλήρωση, από την πλευρά του Παρόχου Υπηρεσιών, των όρων των Τεχνικών 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, του Άρθρου 2, παραγράφου 2,  σημείο 35 θα καταστήσει το προσωπικό 

μας ικανό να λειτουργήσει την Εγκατάσταση σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας. 

 «Συγκεκριμένα, το ΤΕΕΝ της ΕΥΑΘ ΑΕ θα έχει τον αποκλειστικό λόγο για το χώρο εκπαίδευσης, 

τον τρόπο, τη χρονική διάρκεια και τα άτομα του Π.Υ. που θα κάνουν την εκπαίδευση». 
Ποιες είναι οι ακριβείς προδιαγραφές για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΑΘ για την οποία «τον 

αποκλειστικό λόγο για το χώρο εκπαίδευσης, τον τρόπο, τη χρονική διάρκεια και τα άτομα του Π.Υ. που θα 

κάνουν την εκπαίδευση» έχει το ΤΕΕΝ της ΕΥΑΘ, για να γίνει εφικτή η κοστολόγηση της εκπαίδευσης από τον 

Διαγωνιζόμενο και να περιληφθεί το εν λόγω κόστος στη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς. 

Απάντηση: Οι προδιαγραφές εκπαίδευσης ορίζονται σαφέστατα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης, Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 35.  

 «Η εκπαίδευση θα γίνεται σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

λειτουργίας της ΕΕΝΘ είτε αυτό αφορά συντηρήσεις, επισκευές βλαβών και χειρισμούς 

μηχανημάτων, εργασίες βάρδιας»  

«Σε όλες τις εργασίες θα παρευρίσκονται τουλάχιστον ένα άτομο από το προσωπικό του Π.Υ. και 

τουλάχιστον ένα άτομο από το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ».  
Δεδομένης της ζητούμενης εικοσιτετράωρης εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΑΘ από το προσωπικό του 

Π.Υ., γίνεται αντιληπτό ότι τα 36 άτομα προσωπικού του Π.Υ., δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη Παροχή 

Υπηρεσιών Λ – Σ και Εκπαίδευση.  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε με ποιον τρόπο έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Διακήρυξης, το 

επιπλέον κόστος του προσωπικού του Π.Υ. που απαιτείται για την υλοποίηση εκπαίδευσης 24 ώρες το 24ωρο και 

σε αναλογία ατόμων εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενου ένα προς ένα. 

Απάντηση: Η εκπαίδευση θα γίνεται κατά κύριο λόγο στο ωράριο εργασίας του προσωπικού της ΕΥΑΘ 

7:00-14:30 και όταν το κρίνει η ΕΕΠΠ θα γίνεται και τις υπόλοιπες ώρες του εικοσιτετραώρου από το 

προσωπικό του Π.Υ. που εργάζεται σε βάρδιες. Δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνηση της 

συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πάγιο τίμημα λειτουργίας. 

  «ο εκπαιδευόμενος υπάλληλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα επιβεβαιώνει ή όχι το συμπληρωμένο από τον 

εκπαιδευτή έντυπο και θα αξιολογεί τον εκπαιδευτή του από το 0 έως το 10. Αν η βαθμολογία 



είναι κάτω από 6 θεωρείται ανεπαρκής η εκπαίδευση….. θα επιβάλλεται στον Π.Υ. περικοπή 200 

ευρώ»  
Με ποιόν τρόπο ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος υπολείπεται σε γνώση του αντικειμένου εκπαίδευσης θα αξιολογεί, 

τον εκπαιδευτή του. Από ποιο σημείο της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι διαθέτει την τεχνική 

επάρκεια, για να αξιολογήσει τον εκπαιδευτή του. Σημειώνουμε επίσης ότι η σύνταξη του εντύπου εκπαίδευσης 

από τους «εκπαιδευτές» του εκάστοτε προσωπικού βαρδιών του Π.Υ., Χημικών, Ασβέστη, ΜΑΑ, Κλινών διύλισης, 

Αφυδάτωσης κλπ, δεν είναι αυτονόητα εφικτή. 

Απάντηση: Ο εκπαιδευόμενος της ΕΥΑΘ θα αξιολογεί τον εκπαιδευτή του Π.Υ. με βάση πάντα την 

εκπλήρωση όσων αναφέρονται στις  τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 2, παράγραφος 2, 

σημείο 35. Συγκεκριμένα η χαμηλή βαθμολογία θα επιβάλλεται γενικά όταν ο εκπαιδευτής δεν απαντάει 

στις ερωτήσεις του εκπαιδευόμενου, όταν αρνείται να τον εκπαιδεύσει και όταν δείχνει απροθυμία να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.  
Το έντυπο εκπαίδευσης αν δεν μπορεί να το συμπληρώσει ο εκπαιδευτής θα συμπληρώνεται σε συνεργασία με 

τον εκπαιδευόμενο. 

 

 Ερώτηση 12 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 2- παράγραφος 2,  σημεία 8 και 

15 στις δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Π.Υ.  

«Τεχνικής υποστήριξης και υλικών/εργασιών συντήρησης & επισκευής βλαβών του συστήματος τηλεχειρισμού 

και τηλεελέγχου (PLCs, SCADA) της ΕΕΝ και εγκατάστασης στη θέση «Βραχιά» από ειδικευμένο προσωπικό καθ’ 

όλη την διάρκεια του 24ώρου. Επίσης προμήθεια και εγκατάσταση των υπολογιστών & PLCs και των 

απαιτούμενων λογισμικών (software) και εκτυπωτών του SCADA σε περίπτωση βλάβης ή απαιτούμενης 

αναβάθμισης και θέση σε κανονική λειτουργία». 

και  

«Τεχνικής υποστήριξης και υλικών/εργασιών συντήρησης/επισκευής βλαβών/ αναβάθμισης του λογισμικού 

διαχείρισης (πρόγραμμα SCADA) της ΕΕΝ και διασύνδεσης Η/Υ της ΕΕΠ στο τοπικό δίκτυο, στη Βάση Δεδομένων 

του SCADA και στο λογισμικό διαχείρισης (απευθείας προβολή της οθόνης του SCADA στον υπολογιστή της ΕΕΠ 

χωρίς τη δυνατότητα επέμβασης από μέρους της). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων, σε ιστορικό οργάνων, γραφημάτων, alarm κτλ. Οτιδήποτε απαιτηθεί σε 

λογισμικό και υλικό για την ανωτέρω διασύνδεση βαρύνει τον Ανάδοχο». 

Στις παραπάνω παραγράφους, προδιαγράφεται η αναβάθμιση του SCADA, χωρίς όμως να δίνονται 

συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως τύποι, μοντέλα εξοπλισμού, Η/Υ, είδος λογισμικού, αν το 

υφιστάμενο δίκτυο επικοινωνίας επαρκεί ή χρειάζεται δίκτυο οπτικής ίνας, συμβατότητα με το 

δίκτυο της Βραχιάς, κ.λπ. 

 
Για την αναβάθμιση του SCADA απαιτείται να συνταχθεί μελέτη, να παραγγελθεί νέος εξοπλισμός και 

λογισμικό, να γίνει η εγκατάστασή τους, ο προγραμματισμός, η σύνταξη σχολίων, η εκκίνηση του νέου SCADA, 

η δοκιμαστική λειτουργία του νέου συστήματος που κατ’ ελάχιστον διαρκεί έξι (6) μήνες–για να δοκιμαστούν 

όλα τα συστήματα και οι διεργασίες.  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι καθώς η ΕΥΑΘ έχει ζητήσει από τον υφιστάμενο Π.Υ., τη διασύνδεση των 

υπολογιστών του SCADA με έναν υπολογιστή της μέσω λειτουργίας TightVNC, και κατά τη δημοπράτηση της 

κατασκευής της Α2 Φάσης έχει προβλεφθεί νέο SCADA για την ενιαία λειτουργία Α1 και Α2. Συνεπώς, η 

αναβάθμιση του υφιστάμενου SCADA στην παρούσα σύμβαση διάρκειας 71 ημερών εκφεύγει των χρονικών 

ορίων και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.  



Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αφ’ ενός για τις πλήρεις προδιαγραφές της εργασίας που απαιτούνται για 

την κοστολόγησή της και αφ’ ετέρου για το κονδύλιο με το οποίο αυτές έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η αναβάθμιση του λογισμικού του υφιστάμενου SCADA δεν 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του Π.Υ. που 

περιγράφονται στα σημεία 8, 15 παραμένουν ως έχουν και τυχόν αναβαθμίσεις που θα απαιτηθούν 

αναφέρονται στα πλαίσια επισκευής βλαβών σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες στο εμπόριο οι 

υπάρχουσες στην ΕΕΝΘ εκδόσεις του προς αντικατάσταση υλικού ή λογισμικού. 
 

 Ερώτηση 13 
Όσον αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, Άρθρο 13: ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.  

παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι οι αναφερόμενες χρηματικές κυρώσεις – περικοπές, σε όλες τις περιπτώσεις 

επιβάλλονται στον Π.Υ., κατόπιν έγγραφης προειδοποίησής του από την ΕΕΠ, στην οποία θα καθορίζεται 

επακριβώς, προθεσμία εκτέλεσης και κατόπιν της υποβολής τυχόν αντιρρήσεων του Π.Υ., προς την ΕΕΠ, ώστε η 

ΕΕΠ να επιβεβαιώσει ή τροποποιήσει την εντολή της (βλ. εδάφιο 7). Ήτοι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει 

αιτιολογικό και τεκμηρίωση της ΕΕΠ για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις – περικοπές. 

Απάντηση:  Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη «θα επιβάλλεται σ' αυτόν κατόπιν 

έγγραφης προειδοποίησης από την ΕΕΠΠ στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς τελική προθεσμία 

εκτέλεσης των ανωτέρω, περικοπή μηνιαίου τιμήματος 300 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσής 

τους». 
 
 Ερώτηση 14 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι το αναφερόμενο Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης, Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 32 Ι.Χ. αυτοκίνητο, είναι δυνατό να ανήκει σε οποιοδήποτε 

τύπο προδιαγραφών, κυκλοφορεί νομίμως στην επικράτεια, αρκεί να είναι κατασκευής 2015 και εντεύθεν 

(δηλ. εντός της τελευταίας 5ετίας).  

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι απαιτείται «Διάθεση –μόνιμα σε καθημερινή βάση- ενός (1) Ι.Χ. 

αυτοκινήτου, 5θεσιου-5θυρου, με κίνηση 4x4, προδιαγραφών EURO 6 (και μεταγενέστερα)». 

 

 

 

   

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


