
Αθήνα 3/11/2017 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
 
 

1. Στον πίνακα Γ, Μέρος IV του ΤΕΥΔ, στην παρ. 2 το τεχνικό προσωπικό αρκεί να  
    δηλώνεται  αριθμητικά ανά θέση εργασίας. 
2. Στον πίνακα Γ, Μέρος IV του ΤΕΥΔ, στην παρ. 6 αρκεί να δηλώνεται ο αριθμός   
    προσώπων ανά τίτλο σπουδών.  
3. Η περίοδος απάντησης για έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόμενου  
    εξοπλισμού ορίζεται σε 15 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος ειδάλλως  
    τεκμαίρεται η έγκρισή της. 
4. Αναφορικά με το άρθρο 22Δ της Διακήρυξης δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη να \ 
    συντρέχουν και οι δύο διαδικασίες διαχείρισης ιλύος στο ίδιο έργο. Αρκεί ο  
    υποψήφιος να αποδείξει ότι έχει κατασκευάσει εντός 5ετίας τουλάχιστον ένα έργο  
    επεξεργασίας ιλύος (σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ή  
    διυλιστήριο νερού) που να περιλαμβάνει διαδικασία διαχείρισης ιλύος με καθίζηση  
    και ένα τουλάχιστον έργο που να περιλαμβάνει διαδικασία διαχείρισης ιλύος   
    μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκέντριση.  
5. Στον πίνακα Α, Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ, στην παρ. 2 συμπληρώνεται ΟΧΙ στο πεδίο  
    και δεν απαιτείται περαιτέρω συμπλήρωση. 
6. Στην παράγραφο (α) του άρθρου 22Γ της Διακήρυξης, προσδιορίζεται η απαίτηση  
    για τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του οικονομικού φορέα την τελευταία 3ετία.  
    Δεν υπάρχει απαίτηση για συμπλήρωση στον πίνακα Β, Μέρος IV του ΤΕΥΔ, του  
    ετήσιου «ειδικού» κύκλου εργασιών. 
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Αθήνα 3/11/2017 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

1.Η παράγραφος 4.2β της Διακήρυξης αναφέρεται στον «προσωρινό 
ανάδοχο» ο οποίος θα αναδειχθεί μετά την αξιολόγηση των προσφορών 
και σαφώς έχει υποχρέωση να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.9 της Διακήρυξης. Ο φάκελός 
προσφοράς των οικονομικών φορέων θα περιλαμβάνει μόνο τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 24 της Διακήρυξης. 

 
2.Τα στοιχεία της Διακήρυξης που πρέπει να αναφέρονται στην εγγυητική    
    επιστολή είναι ο  τίτλος του έργου, ο κωδικός εργολαβίας της ΕΥΔΑΠ  
    (Ε- 868) και το έτος (2017). 

 
3.  Σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο  23, παράγραφος 4 της  
     Διακήρυξης : 

α.  Ο όρος «λοιποί οικονομικοί φορείς» αναφέρεται σε όσους δεν 
είναι εγγεγραμμένοι ούτε στο ΜΕΕΠ ούτε στο ΜΕΚ διαθέτουν ωστόσο 
την εμπειρία που απαιτείται για την υλοποίηση του υπόψιν έργου 
καθώς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν και αυτοί δικαίωμα 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
β.  Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος διαθέτει βεβαίωση ΜΕΕΠ 
για τις ζητούμενες κατηγορίες δεν απαιτούνται επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά. Εφόσον δεν διαθέτει, τότε απαιτούνται για τα μέλη του 
αντίγραφα εγγραφής στο ΜΕΚ στις αντίστοιχες κατηγορίες ενώ για 
τους λοιπούς οικονομικούς φορείς που δεν διαθέτουν τίποτε από τα 
παραπάνω απαιτούνται βεβαιώσεις από επίσημους φορείς που 
αποδεικνύουν την εμπειρία τους στην κατασκευή έργων των 
καλούμενων κατηγοριών. 
 

4.  Στην παράγραφο 23.6 του άρθρου 23 της Διακήρυξης, εκ παραδρομής 
αναφέρεται ο όρος «εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΚ», παρακαλούμε θεωρήστε την αναφορά σε «οικονομικούς 
φορείς» εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ. 
 

5. Ο οικονομικός φορέας που αναδειχθεί «προσωρινός ανάδοχος» θα  
    πρέπει να υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου  
    23.3 – 23.9 της Διακήρυξης, τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή  
    Διαγωνισμού.   
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1. H ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων που αναφέρεται στην  
    παράγραφο 5) του Κριτηρίου Επιλογής  Β του Μέρους IV του ΤΕΥΔ είναι   
    δυνατό να ταυτίζεται με το ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη  
    διάρκεια της ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 25 της ΕΣΥ και να είναι  
    κατ’ελάχιστον 5.000.000,00 €. 
 

          2.Το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 4) του πίνακα Γ, Μέρος IV του  
             ΤΕΥΔ, δεν έχει ορισθεί ως κριτήριο επιλογής από τον αναθέτοντα φορέα. 
 
          3. Το πεδίο της παράγραφου 6) του πίνακα Γ του Μέρους IV του ΤΕΥΔ   
              μπορεί να συμπληρωθεί με την ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου  
              (Άρθρο 26 Διακήρυξης).    
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