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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:                    10.02.2020

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. 1811/27-01-2020 έγγραφο 

ΕΡΩΤΗΜΑ : 
Παρακαλούμε προκειμένου να συμμετάσχουμε στον ανωτέρω διαγωνισμό όπως μας διευκρινίσετε τα 
κάτωθι:
1. Στο Άρθρο 21 και ειδικότερα στις παραγ. 21.2 και 21.3 αναφέρετε ότι:
[…]
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
- 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 Ν4412/2016. [..]
Εύλογα συμπεραίνουμε ότι αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων πως «…οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι 
καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω άρθρο 
76 παρ. 3(β) τελευταίο εδάφιο.
2. Στο Άρθρο 22 της Διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών
φορέων, οι απαιτήσεις των άρθρων 22.Α και 22.Β, θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος
της ένωσης.
Στη συνέχεια στην Παραγ. 22.Γ προβλέπεται:
[…]
22. Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης καθορίζεται ως εξής:
α) Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με σαράντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (45.000.000,00 €) και πάγια 
τουλάχιστον ίσα με εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000,00 €). Από τα πάγια υποχρεωτικά το 30% πρέπει να 
είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το 30% μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους 
μεταφορικά μέσα εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
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Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθούν μέχρι 4 τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ’ με 8 Μ.Ε.Κ. Γ και μέχρι 4 τεχνικοί Μ.Ε.Κ. 
Γ με 8 Μ.Ε.Κ. Β’.
β) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν
κατασκευάσει από το 2011 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 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. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από το 2011 και έως την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ένα τουλάχιστον έργο σήραγγας μήκους 500 m τουλάχιστον.
Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από έναν τουλάχιστον οικονομικό φορέα που
συμμετέχει, στην περίπτωση της ένωσης οικονομικών φορέων. [..]
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν τα αναφερόμενα στην παραγ. 22.Γ (α), απαιτούνται από:
- Έκαστο των συμμετεχόντων στην ένωση
- Τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης
- Σωρευτικά (Αθροιστικά), από το σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση.
Με άλλη διατύπωση, ζητούμε να διευκρινίσετε εάν σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης ή Κοινοπραξίας η 
πλήρωση του κριτηρίου 22.Γ (α) της Διακήρυξης μπορεί να προκύπτει αθροιστικά (σωρευτικά) από τα μέλη 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως φρονούμε ότι επιβάλλεται χάριν ίσης μεταχειρίσεως και τήρησης της αρχής 
της αναλογικότητας ή εάν, αντιθέτως, πρέπει κάθε μέλος της ενώσεως ή της κοινοπραξίας ή υποχρεωτικώς 
τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτεί 
η άνω διάταξη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που η απάντησή σας είναι είτε υπέρ της στο 
πρόσωπο ενός εκάστου εκ των μελών της Ενώσεως ή της Κοινοπραξίας πλήρωσης των άνω κριτηρίων (οπότε 
και σε μία τέτοια περίπτωση η ένωση ή κοινοπραξία καλείται να αποδείξει πολλαπλάσια, αναλόγως του 
αριθμού των μελών της, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, έναντι των μεμονωμένων 
διαγωνιζομένων), είτε υπέρ της συνδρομής των ίδιων κριτηρίων στο πρόσωπο τουλάχιστον ενός εξ αυτών 
(οπότε και θα συνέτρεχε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, ως εκ της μη
αναγκαιότητας ενός τέτοιου περιορισμού) θα συνέτρεχε, κατά την άποψή μας, υπονόμευση της βασικής 
αρχής της παροχής της δυνατότητας στήριξης της Κοινοπραξίας στις ικανότητες αθροιστικώς των μελών της, 
που έχει τεθεί χάριν διεύρυνσης του ανταγωνισμού και παροχής της δυνατότητας πρόσβασης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε 
όπως αιτιολογήσετε την απόφασή σας αυτή.
3. Στην παραγ. 22.Δ προβλέπεται:
[…]
22. Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δεκατέσσερις 
(14) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δώδεκα (12) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας.
Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι 10 τεχνικοί ΜΕΚ Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε 
τρεις κατηγορίες έργων, ένας τεχνικός ΜΕΚ Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας τεχνικός ΜΕΚ Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθούν μέχρι 4 τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ’ με 8 Μ.Ε.Κ. Γ και μέχρι 4 τεχνικοί Μ.Ε.Κ. 
Γ με 8 Μ.Ε.Κ. Β’. [..]
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν τα αναφερόμενα στην παραγ. 22. Δ (α) απαιτούνται από:
- Έκαστο των συμμετεχόντων στην ένωση
- Τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης
- Σωρευτικά (Αθροιστικά), στο σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση.
Και επί του όρου αυτού ισχύουν αναλόγως όσα ανωτέρω υπό παρ. 2 αναφέρονται σε σχέση με την κατά την 
άποψή μας επιβαλλόμενη, υπό το πρίσμα της τηρήσεως των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως και της 
αναλογικότητας, ρύθμιση. Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση όπως αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
- Όσον αφορά στο υποκριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 22. Δ(β), σε
  συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην παραγ. 22. ΣΤ (Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων),
  παρακαλούμε να μας διευκρινίσετεεάν η απαιτούμενη εμπειρία οφείλει να παρέχεται
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  αποκλειστικά και στο σύνολο της από έναν πάροχο/οικονομικό φορέα ή είναι δυνατόν, χάριν
  τηρήσεως των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως και της αναλογικότητας, αυτή να παρέχεται
  αθροιστικώς (σωρευτικώς) από περισσότερους οικονομικούς φορείς,.
  Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία) για την πλήρωση του
  υποκριτηρίου της παρ. 22.Δ (β) της Διακήρυξης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο τρίτος δεν
  απαιτείται να πληροί τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που τίθενται στο
  άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης (για τα οποία άλλωστε δεν «δανείζει», σε μία τέτοια περίπτωση,
  ικανότητα) και ότι ο τρίτος στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος δεν θα
  πρέπει να πληροί και το κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (α) του
  άρθρου 22Δ, όταν το κριτήριο αυτό καλύπτεται από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο..
4. Ακολούθως, στην παραγ. 22. Ε προβλέπεται:
[…]
22. Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:
- Πιστοποιητικό 150 9001:2008 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
- Πιστοποιητικό ΕΝ ΙSΟ 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Πιστοποιητικό ΟΗ5Α5 1801:2007 Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. [..]
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν τα αναφερόμενα στην παραγ. 22. Ε απαιτούνται για:
- Έκαστο των συμμετεχόντων στην ένωση
- Τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης
- Σωρευτικά (Αθροιστικά), στο σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση.
Και επί του όρου αυτού ισχύουν αναλόγως όσα ανωτέρω υπό παρ. 2 αναφέρονται σε σχέση με την κατά την 
άποψή μας επιβαλλόμενη, υπό το πρίσμα της τηρήσεως των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως και της 
αναλογικότητας, ρύθμιση. Παρακαλούμε ομοίως για την αιτιολόγηση της απαντήσεώς μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σε αντιστοιχία με τα σημεία 1-4 του ερωτήματός σας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 της διακήρυξης, «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.». 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3β εδ. δ’ του Ν. 4412/2016, «…Σε κάθε άλλη περίπτωση 
οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.». 

Επομένως, στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς που 
αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της Διακήρυξης. 

2. Κατ' αρχάς σημειώνεται ότι η παράθεση στο ερώτημά σας "Εναλλακτικά, μπορεί ......... οικονομικών 
φορέων. [..]" προέρχεται από το άρθρο 22.Δ. της Διακήρυξης και όχι από το άρθρο 22.Γ. που αναφέρετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν 4412/2016, «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς 
λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης «Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να 
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ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα 
εξής:

• αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από 
κάθε μέλος της ένωσης

• αναφορικά με τις απαιτήσεις του 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο.»

Όσον αφορά το ερώτημα σας σχετικά με το  άρθρο 22.Γ. στοιχείο α), στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η πλήρωση της απαίτησης που τίθεται στο άρθρο 22.Γ. στοιχείο α)  αρκεί να ικανοποιείται 
σωρευτικά από το σύνολο των μελών της ένωσης. 

3. Αναφορικά με την απαίτηση που τίθεται με το άρθρο 22.Δ. στοιχείο α) της Διακήρυξης, στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων η πλήρωση της ως άνω απαίτησης σχετικά με τη στελέχωση αρκεί να 
ικανοποιείται σωρευτικά από το σύνολο των μελών της ένωσης. 

Περαιτέρω, αναφορικά με τον τρόπο πλήρωσης και τη δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα άλλων φορέων 
προς πλήρωση της απαίτησης του άρθρου 22.Δ. στοιχείο β), επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη, 
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.

Τέλος, εφόσον τρίτος οικονομικός φορέας παρέχει δάνεια εμπειρία αποκλειστικά για την πλήρωση του 
κριτηρίου του άρθρου 22.Δ. στοιχείο β) της Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ., δεν απαιτείται να 
πληροί ο ίδιος τα κριτήρια των άρθρων 22.Γ. και 22.Δ. στοιχείο α) της Διακήρυξης. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 22.Ε. της Διακήρυξης, η απαίτηση που τίθεται με αυτό αφορά έκαστο μετέχοντα 
οικονομικό φορέα, είτε συμμετέχει μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 Κλειώ Ταυλαράκη
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