
                                                             
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Θεσσαλονίκη 7/5/2019   
Αρ. πρωτ. 10164  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     Οικονομικών  

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. Παχατουρίδου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2310 966968 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

Θέμα: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων οικονομικού φορέα 

Σχετ:  το με αρ. πρωτ. 10080/6-5-2019 αίτημα διευκρινήσεων οικονομικού φορέα 

 

Σχετικά με το διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και 

τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την ΕΕΛΘ (45/2018), αναρτήθηκαν 

στο ΕΣΗΔΗΣ ερωτήματα από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Οι διευκρινήσεις επί αυτών, 

σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση, έχουν ως εξής:   

 

Ερώτηση: 

Σχετικά με την ποσότητα που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος, 1. Εάν ανάδοχος βάσει της 

χαμηλότερης τιμής μονάδας αναδειχθεί φορέας που κάνει προσφορά για την ελάχιστη 

απαιτούμενη ποσότητα και στην πορεία υλοποίησης οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες ποια θα 

είναι η συνέχεια; Από τον ίδιο μειοδότη προαιρετικά, από τον ίδιο μειοδότη υποχρεωτικά, από 

τον επόμενο μειδότη ή θα γίνει νέος διαγωνισμός; 2. Εάν προσφέρουν την ίδια τιμή μονάδας 

δύο υποψήφιοι αλλά διαφορετικές ποσότητες ποια είναι η συνέχεια; 

Απάντηση: 

Τα ανωτέρω ερωτήματα και η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται επακριβώς 

στο άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Από το διαγωνισμό  επομένως είναι 

δυνατό να προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι. Συγκεκριμένα: 

1ο «-Η Επιτροπή κατατάσσει τους διαγωνιζόμενους κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με 

την τιμή της στήλης Προσφερόμενη τιμή παραλαβής Προϊόντος, 2η στήλη του Πίνακα της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

-Ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά τόνο προϊόντος 

βρίσκεται στην αρχή της κατάταξης και αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο 

της ποσότητας που αναγράφεται στη στήλη «Παραλαμβανόμενη Ποσότητα  Προϊόντος», 

πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει 

προσφορά.  

-Εφόσον καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσό του προϋπολογισμού, 400.000 ΕΥΡΩ, η 

διαδικασία ολοκληρώνεται.  

-Εφόσον δεν έχει καλυφθεί ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός, το τυχόν 

υπολειπόμενο χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί καλείται υπόλοιπο. Εφόσον 

υφίσταται υπόλοιπο εξετάζεται η προσφορά του αμέσως επόμενου στην κατάταξη 

διαγωνιζόμενου. Αυτός αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για την ποσότητα που 

αναγράφεται στη στήλη «Παραλαμβανόμενη Ποσότητα Προϊόντος», πρώτη στήλη του 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά, εφόσον αυτή 



δεν υπερβαίνει το υπόλοιπο ποσό. Εάν η ως άνω ποσότητα υπερβαίνει το υπόλοιπο ποσό 

προϋπολογισμού τότε ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για 

το υπόλοιπο και η διαδικασία ολοκληρώνεται.  

-Το ως ανωτέρω βήμα επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο του 

προβλεπόμενου ποσού προϋπολογισμού, ήτοι 400.000 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α». 

Τελικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκύπτει συνολικό οικονομικό 

αντικείμενο για κάθε ανάδοχο (παραλαμβανόμενη ποσότητα που του αντιστοιχεί 

στην προσφερόμενη τιμή παραλαβής) . Εφόσον υλοποιηθούν όλες οι συμβάσεις που θα 

υπογραφούν και υπάρχει ακόμη υλικό που δεν έχε παραληφθεί, αυτό δεν αποτελεί κατ’ 

αρχήν στην παρούσα φάση αντικείμενο αυτού του διαγωνισμού.  

 

2ο «Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης περισσότερων οικονομικών προσφορών και 

εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση ανάδειξης όλων ως αναδόχων, διενεργείται κλήρωση 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν 

πρόσκλησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές με τρόπο που 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.»  

  

Επομένως ο μειοδότης που θα κληρωθεί θεωρείται ως πρώτος μειοδότης μεταξύ των 

κληρωθέντων και θα παραλάβει την ποσότητα που δήλωσε η μέχρι την εξάντληση του 

προϋπολογισμού αν αυτός δεν επαρκεί. Κατόπιν αν δεν έχει εξαντληθεί ο 

προϋπολογισμός θα παραλάβει και ο 2ος που θα κληρωθεί κλπ μέχρι εξάντλησης του 

προϋπολογισμού.  

 

 

 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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