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Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 

10/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική 

διαχείριση/αξιοποίηση των αποβλήτων από τον καθαρισμό των δικτύων 

αποχέτευσης»  

 

Σχετ.: Διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων με αρ. 

πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 8003/7-6-2021 και 8169/10-6-2021 

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 

για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 10/2021 για την 

«Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση 

των αποβλήτων από τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης», η Διεύθυνση Δικτύων 

Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, παραθέτει τα εξής: 

 

1. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 του Ν.4014/2011 και την σχετική Απόφαση 

ΥΠΕΚΑ με αρ.1958/13-1-2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με 

βάση την οποία κατατάσσονται οι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

δραστηριότητες σε κατηγορίες από όπου προκύπτει η απαίτηση έκδοσης ΑΕΠΟ ή 

ΠΠΔ κατά περίπτωση, προκύπτει ότι στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές και 

νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν μετά από έγκριση 

ΠΠΔ. 

2. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης η ζητούμενη εμπειρία αφορά στην 

τελευταία πενταετία πριν τη δημοσιευση της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή το 

διάστημα από 1-6-2016 έως 31-5-2021. 

3. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εμπειρίας συνεργαζόμενου οίκου θα πρέπει, 

πέραν της βεβαίωσης συνεργασίας με τον συνεργαζόμενο οίκο, να 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα Εμπειρίας της Τεχνικής Προσφοράς (στον οποίο 
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δηλώνονται τα επικαλούμενα έργα και υπηρεσίες του προσφέροντος) και όλα τα 

αντίστοιχα στοιχεία που στοιχειοθετούν την εμπειρία του συνεργαζόμενου οίκου.  

Προφανώς, όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριωθούν με βάση τα οριζόμενα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 

προσφέροντα. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση και 

υπογραφή του ΤΕΥΔ τόσο από τον προσφέρων όσο και από κάθε συνεργαζόμενο 

οίκο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2.2.9.1 της 

Διακήρυξης. Προφανώς, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 

διαγωνιζόμενο που στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7 

της παρούσας). 

4. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης η οποία παράγει τη 

ζητούμενη από το διαγωνισμό εμπειρία, από κοινού με άλλον οίκο, είτε αυτή η 

σύμβαση έχει ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη, η εμπειρία που παράγεται από 

την εκτέλεση αυτής της σύμβασης επιμερίζεται ανάλογα με τα συμφωνητικά των 

συνεργαζόμενων οίκων και τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των φορέων. Προφανώς, 

αν χρειαστεί να αξιοποιηθεί το μέρος της εμπειρίας που αντιστοιχεί στο 

συνεργαζόμενο οίκο, τότε αυτή θα θεωρηθεί δάνεια εμπειρία και θα πρέπει να 

τηρηθούν τα ανωτέρω διατυπωμένα στην απάντηση επί του ερωτήματος 1β. 

5. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ζητούμενα κατ' ελάχιστο στοιχεία για την 

απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας σύμφωνα με τη Διακήρυξη δεν αναγράφεται 

στην αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εμπειρίας που προσκομίζει ο 

διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να τεκμηριωθεί με άλλον τρόπο πχ. αντίγραφο 

λογαριασμού, τιμολόγιο κτλ. Η κατάθεση πίνακα του διαγωνιζόμενου με την 

αναγραφή των στοιχείων αυτών περιττεύει καθώς όμοιος πίνακας έχει ήδη 

κατατεθεί κατά την αρχική φάση του διαγωνισμού στο Φάκελο Τεχνικής 

Προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, καταλληλότερη κρίνεται  η έκδοση 

συμπληρωματικής βεβαίωσης από το φορέα ανάθεσης με τα ζητούμενα στοιχεία, 

εφόσον αυτό είναι δυνατό. 

6. το άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης ''Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών'' σύμφωνα με το οποίο 

κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει Οικονομική Προσφορά σε έντυπο που θα 
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συντάξει ο ίδιος και στο οποίο θα αναγράφεται α) η προσφερόμενη τιμή ανά τόνο 

αποβλήτων και β) η συνολική ποσότητα που προτίθεται να διαχειριστεί (ελάχιστη 

αποδεκτή ποσότητα 2.000τόνοι ανά προσφέρων). 

7. Τέλος, η απαίτηση για το χρόνο ισχύος των προσφορών διατυπώνεται στο πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 2.4.5 και ανέρχεται σε διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού. Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να 

καλύπτεται από την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση που θα περιέχεται στο Φάκελο 

Τεχνικής Προσφοράς. Λόγω της ασάφειας που εμφανίζεται στη Διακήρυξη και 

καθώς και οι δύο διατυπώσεις αναφέρονται σε χρόνο πρακτικά παρόμοιο, δεν 

προτιθέμεθα να αποκλείσουμε κάποιον διαγωνιζόμενο εφόσον καταθέσει 

Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 3 του Παραρτήματος Α. 

 

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής  
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