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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 
 

Θέμα:  Διευκρινήσεις σε ερωτήματα οικονομικού φορέα 

Σχετ: Σχετικό έγγραφο οικονομικού φορέα. 

 

 

Σχετικά με το διαγωνισμό για την διανομή των λογαριασμών κατανάλωσης νερού 

(12/2019), παρατίθενται στη συνέχεια σχετικά ερωτήματα που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ 

από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και οι διευκρινήσεις επί αυτών, σύμφωνα με την 

αρμόδια Διεύθυνση 

Ερώτηση 1η: 

Στην τεχνική προδιαγραφή της υπηρεσίας, αναφέρεται ότι τα αντικείμενα φέρουν barcode. 

Παρακαλούμε διευκρινίσετε αν το barcode αυτό αφορά στην ταυτότητα του αντικειμένου και 

αν μπορεί να εκδοθεί βάσει προδιαγραφών της ΕΛΤΑ ΑΕ. 

Απάντηση: 

Δεν μπορεί να εκδοθεί βάσει προδιαγραφών ΕΛΤΑ, καθώς αφορά στην ταυτότητα του 

αντικειμένου, δηλαδή αφορά σε προεκτυπωμένο γραμμικό κώδικα επί του/των 

λογαριασμού/ών που πρόκειται να διανεμηθούν. 

 

Ερώτηση 2η: 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τις ποσότητες ανά κατάθεση. 

Απάντηση: 

Οι ποσότητες των εμφακελωμένων λογαριασμών, ανέρχονται, κατά μέσο όρο, σε 32 χιλ. την 

εβδομάδα. 

 

Ερώτηση 3η:  

Διευκρινίστε μας αν απαιτείται πέραν από την ιχνηλάτηση των αντικειμένων κατά την επίδοση 

στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας μας κάποιου άλλου είδους πληροφόρηση. 

Απάντηση: 

Δεν απαιτείται άλλου είδους πληροφόρηση, πέραν της ιχνηλάτησης του αντικειμένου. 

 

Ερώτηση 4η: 

Στη σελίδα 15 της διακήρυξης, σημείο 2.2.6 γ παρακαλούμε διευκρινίστε τί ακριβώς εννοείτε 

όταν αναφέρεστε σε καταγραφή των ελάχιστων απαιτούμενων πληροφοριών – στοιχείο 

παραλήπτη. 

Απάντηση: 

«….και εν γένει ελέγχου, διαχείρισης, αξιολόγηση και παρακολούθησης των 

ταχυδρομικών αποστολών της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της καταγραφής των ελάχιστων 



απαιτούμενων πληροφοριών (στοιχεία παραλήπτη, μονοσήμαντο αριθμό αποστολής - 

barcode, ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων από την 

ΕΥΑΘ Α.Ε. και ημερομηνία/ώρα επίδοσης/παράδοσης) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προκείμενης σύμβασης.» 

Στο σημείο αυτό εννοούμε ότι σε κάθε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει την από πλευράς του 

έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση του αντικειμένου. 

 

 
 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 
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