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ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      87412

  ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  
   ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ  
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – 
   ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», 

Εργολαβία: Α-456 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    12.02.2020

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 1477/22-01-2020  έγγραφο 

ΕΡΩΤΗΜΑ : 
1. Στον ανωτέρω διαγωνισμό επιτρέπεται να συμμετάσχουν εταιρείες 6ης τάξης ως ένωση 
οικονομικών φορέων; Εάν ναι, τα κριτήρια των άρθρων της διακήρυξης 22.Γ «Οικονομική κατ 
χρηματοοικονομική επάρκεια» (κεφάλαια, βεβαίωση τράπεζας κλπ) και 22.Δ «Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα» (στελέχωση, εμπειρία κλπ) πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης ή σωρευτικά;
2. Στην περίπτωση ένωσης Θα πρέπει τα μέλη αυτής να συμπληρώσουν στο ΕΕΕΣ τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 23.6 (α) της διακήρυξης και είναι σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία (β,στ,η) 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016;
3. Σύμφωνα με το άρθρο 22.Δ. «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να έχουν κατασκευάσει από το έτος 2011 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών, ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου κατ ενός 
τουλάχιστον αντλιοστασίου με ελάχιστο προυπολογισμό δημοπράτησης 15.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ καθώς 
και ένα έργο σήραγγας μήκους 500m τουλάχιστον. Το έργο αυτό θα πρέπει θα είναι περαιωμένο ή μπορεί 
να εκτελείται και σήμερα.
4. Εάν το υδραυλικό έργο έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από μία κοινοπραξία, τότε σαν 
προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θεωρείται το ποσοστό της εταιρείας ή λαμβάνεται όλος ο 
προϋπολογισμός του έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σε αντιστοιχία με τα σημεία 1-4 του ερωτήματός σας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στο  άρθρο 21 της Διακήρυξης και ειδικότερα στη παράγραφο 21.1 αναφέρεται ότι: «Δικαίωμα 
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συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων..…». Περαιτέρω στην παράγραφο 21.2 αναφέρεται ότι «Οικονομικός φορέας 
συμμετέχει είτε μεμονωμένος είτε ως μέλος ένωσης». Τέλος στην παράγραφο 21.3 αναφέρεται: «Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.». Σύμφωνα δε, με το άρθρο 76 παρ. 3β εδ. δ’ του Ν. 
4412/2016 αναφέρεται: «…Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν 
τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.». 

Επομένως, με βάσει τα ανωτέρω μπορούν να συμμετέχουν ως ένωση οικονομικών φορέων και οι εταιρείες 
6ης τάξης εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22.Γ έως 22.Δ της Διακήρυξης κριτήρια 
επιλογής, σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.

Αναφορικά με τα κριτήρια των άρθρων 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και 22.Δ. 
στοιχείο α)  «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» που αφορά στη στελέχωση, μπορούν να πληρούνται 
από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

Αναφορικά με το κριτήριο 22.Δ. στοιχείο β), σύμφωνα με αυτό, ένας τουλάχιστον οικονομικός φορέας – 
μέλος συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων ή τρίτος οικονομικός φορέας που δανείζει εμπειρία 
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.ΣΤ. της διακήρυξης, απαιτείται να έχει κατασκευάσει 
ένα τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένου και ενός τουλάχιστον 
αντλιοστασίου, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 
Ευρώ (12.500.000 €) χωρίς ΦΠΑ, και ομοίως ένας τουλάχιστον οικονομικός φορέας – μέλος 
συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων ή τρίτος οικονομικός φορέας που δανείζει εμπειρία στην 
ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.ΣΤ. της διακήρυξης, να έχει κατασκευάσει ένα 
τουλάχιστον έργο σήραγγας μήκους 500 m τουλάχιστον.

2. Στην περίπτωση ένωσης θα πρέπει τα μέλη αυτής να συμπληρώσουν στο ΕΕΕΣ τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 23.6 (α) της διακήρυξης και είναι σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία (β,στ,η) του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

3. Εφόσον τα έργα, κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω απάντηση 1. και ειδικότερα στην 
παράγραφο σχετικά με το κριτήριο 22.Δ. στοιχείο β) και τα οποία επικαλούνται οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς προς απόδειξη του  κριτηρίου 22.Δ. στοιχείο β), δεν έχουν περαιωθεί μέχρι σήμερα, δεν 
λαμβάνονται υπόψη ως απόδειξή του.

4. Σαν προϋπολογισμός δημοπράτησης ενός έργου που έχει κατασκευάσει μια κοινοπραξία, για κάθε 
εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, θεωρείται το γινόμενο του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας 
στην κοινοπραξία επί του συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κλειώ Ταυλαράκη
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