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ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      91970

  ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Γ, Δ, 
Ε», 

Εργολαβία: Α-451 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    (αρ. πρωτ.        /…09.2020)

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

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

Σχετ: 1. Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 21413/16-09-2020 έγγραφο.
          2. Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 21562/16-09-2020 έγγραφο. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 : 

Στο 22.Δ.β) της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά 
την τελευταία οχταετία ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο αποχέτευσης ακαθάρτων με 
ελάχιστο προϋπολογισμό 1.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε : 
α) Η τελευταία οχταετία λογίζεται από 01/01/2012 έως και 31/12/2019; 
β) τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να έχουν περαιωθεί εντός της οχταετίας ή και να έχουν ξεκινήσει 
εντός της ως άνω χρονικής περιόδου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Στη Διακήρυξη, άρθρ. 22.Δ. εδάφιο β), ορίζεται ότι:
α) «Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία οχταετία ένα (1) 
τουλάχιστον υδραυλικό έργο αποχέτευσης ακαθάρτων με ελάχιστο προϋπολογισμό 1.000.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ» και θεωρείται ως καταληκτικός χρόνος για τον υπολογισμό της οχταετούς 
εμπειρίας, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

β) Σχετικά με το β) ερώτημα, σαφώς αναφέρονται στην παρ. 23.6.(δ) του άρθρου 23 της 
παρούσας τα παρακάτω: 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν «κατάλογο των εκτελεσμένων έργων κατά την 
τελευταία οκταετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
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εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της 
τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά». 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 : 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2.3 της διακήρυξης παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε και μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 
Τα άρθρα 21 και 22 της διακήρυξης καθορίζουν τους δικαιούμενους συμμετοχής στην 
διαγωνιστική διαδικασία και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, μεταξύ των οποίων και η τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα. Σε συνάφεια με τα πιο πάνω άρθρα το άρθρο 23 της διακήρυξης 
καθορίζει τα αποδεικτικά μέσα και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατέχει και να 
προσκομίσει, εφόσον απαιτηθεί, ο κάθε διαγωνιζόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό (μεταξύ των οποίων και τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας). 
Η κατανόησή μας είναι ότι τα προβλεπόμενα στα ως άνω 2 άρθρα της διακήρυξης ρυθμίζουν 
εξαντλητικά και αποκλειστικά τα προσόντα και έγγραφα που απαιτείται να έχει κάθε 
διαγωνιζόμενος. 
Ωστόσο, στο τεύχος της ΕΣΥ, μολονότι έχει ως αντικείμενο την διατύπωση όρων που αφορούν την 
κατασκευή (και όχι τα δικαιολογητικά προσκόμισης στο διαγωνισμό), περιλαμβάνεται 
παράρτημα Ζ, το οποίο υπό τον τίτλο «Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις Δικαιολογητικά» 
αναφέρεται σε κατάθεση δικαιολογητικών και σε ύπαρξη προσόντων, τα οποία δεν 
περιγράφονται και δεν απαιτούνται από κανένα σημείο της οικείας διακήρυξης. 
Λαμβανομένου υπόψη, ότι η διακήρυξη αποτελεί το κατεξοχήν τεύχος, δυνάμει του οποίου 
διενεργείται ο διαγωνισμός, η Ε.Σ.Υ. αφορά την κατασκευή και εξ’ αντικειμένου δεν θέτει τις 
απαιτήσεις προσκόμισης δικαιολογητικών εκ μέρους των διαγωνιζομένων, ενώ επιπρόσθετα, η 
διακήρυξη, κατ’ άρθρο 5 αυτής, υπερισχύει, κατά σειρά ισχύος από την Ε.Σ.Υ. παρακαλούμε όπως 
μας επιβεβαιώσετε ότι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα 
που πρέπει να έχει και να προσκομίσει κάθε διαγωνιζόμενος είναι μόνο αυτά που αναφέρονται 
στα άρθρα 22 και 23 της διακήρυξης και όχι τα εκ παραδρομής αναφερόμενα στο Παράρτημα Z 
της Ε.Σ.Υ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Σχετικά με το ως άνω ερώτημα, είναι προφανές ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης 
και όχι κάτι παραπάνω. 
Το Παράρτημα Ζ της ΕΣΥ αφορά στην φάση εκτέλεσης του έργου και στις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληροί η εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου  που τυχόν κληθεί 
στα πλαίσια του έργου,  να υλοποιήσει για λογαριασμό του Αναδόχου εργασίες όπως 
αυτές που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου διαχείρισης αμιάντου.

Ο Συντάξας

Γρηγόρης Ζωίτσης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας 
Έργων Τομέα Αποχέτευσης

Ουρανία Μεσημέρη
Πολιτικός Μηχανικός MSc
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