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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181485. 

 

Σχετ: α) Η 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

β) Η 229/19.07.2021 (ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας 

προκήρυξε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την 

επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: 

Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού 

με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)» 

 

Ακολούθως με την με αρ. 229/19.07.2021 (ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώθηκε η μετάθεση της Καταληκτικής 

Ημερομηνίας Υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (181485) για την Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό υλοποίησης του 

Έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ», με νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ημέρα Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 20:00 

και νέα ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Ημέρα Τρίτη 28.09.2021 και 

ώρα 10:00 πμ. 

 

Κατά της διακήρυξης ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή από ένωση οικονομικών φορέων, η εξέταση της 

οποίας έχει οριστεί για τις 6.8.2021 ενώπιον του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν έως σήμερα εμπρόθεσμα ερωτήματα επί της διακήρυξης και 

των Παραρτημάτων της, τα οποία επεξεργάστηκε η Υπηρεσία και παρατίθενται οι εξής απαντήσεις: 

 

Επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ερώτημα 1 

Αναφερόμεθα με την παρούσα στη σχετική πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο εξής η 

«Πρόσκληση») για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ» (στο εξής 

το «Έργο») και συγκεκριμένα στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Υποψηφίου 

(επιλογής και βαθμολόγησης αντίστοιχα). Ειδικότερα, στο άρθρο 7.4 της Πρόσκλησης με τίτλο «Κριτήρια 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας» αναφέρονται στις παραγράφους 7.4.1. και 7.4.2 αυτού τα ακόλουθα 

(η υπογράμμιση δική μας): 

«7.4.1 Κάθε Υποψήφιος πρέπει να πληροί και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα κριτήρια τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 7.4 και συνίστανται 

σωρευτικά (α) στην Ειδική εμπειρία ανάληψης ή εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων και ΣΔΙΤ, (β) 

στην Ειδική εμπειρία του Κατασκευαστή, (γ) στην Ειδική εμπειρία του Διαχειριστή και (δ) στην Επαγγελματική 

Ικανότητα, όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  

7.4.2 Ειδική εμπειρία του Υποψηφίου στη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ. Ο 

Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, τα μέλη αυτής, πρέπει να 

διαθέτει εμπειρία, στους τομείς των συμβάσεων παραχώρησης ή/και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Ειδικότερα, ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, 

τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής, θα πρέπει να διαθέτει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών 

πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, εμπειρία στη σύναψη ή υλοποίηση συμβάσεων παραχώρησης ή/και 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), στις οποίες το άθροισμα της δεσμευτικής επένδυσης και 

των δανειακών κεφαλαίων (στο εξής «τα Επενδυόμενα Κεφάλαια») να είναι τουλάχιστον συνολικά είκοσι πέντε 

εκατομμύρια (€25.000.000,00), ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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Αποδεκτό Έργο για τη διαπίστωση της ως άνω εμπειρίας νοείται κάθε σύμβαση παραχώρησης ή/και 

σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ., της οποίας το άθροισμα της δεσμευτικής επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων να είναι 

τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ (≥ 10.000.000 €), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ... Σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, η κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό 

συμμετοχής αυτών των μελών στην Ένωση Προσώπων.».  

Περαιτέρω, στο άρθρο 15 με τίτλο «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ», αναφέρονται στη παρ. 

15.3. αυτού με τίτλο «Κριτήριο Β: Τεχνική Επάρκεια του Υποψηφίου» τα ακόλουθα (η υπογράμμιση δική μας):  

«15.3.1. H τεχνική επάρκεια του Υποψηφίου, βαθμολογείται με βάση τo ακόλουθο κριτήριο: Β Εμπειρία 

σύναψης ή εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν 

από την Ημερομηνία Υποβολής (Μέγιστη βαθμολογία: 15 βαθμοί).» 

15.3.2. Ειδικότερα, η βαθμολόγηση των Υποψηφίων ως προς το ανωτέρω υπο-Κριτήριο Β γίνεται με βάση τον 

ακόλουθο πίνακα: 

[…] 

Αναφορικά με το κριτήριο Β και για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, με τον όρο «Επενδυόμενα 

Κεφάλαια» νοείται το άθροισμα της δεσμευτικής επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων του αναδόχου 

ή/και του παραχωρησιούχου ή/και του ΙΦΣ, ή άλλο ισοδύναμο μέγεθος, και λαμβάνονται υπόψη συμβάσεις 

που έχουν συναφθεί και, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάρτισής τους, ήταν ή είναι σε ισχύ οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής. Αποδεκτό Έργο για το ως άνω 

κριτήριο Β είναι κάθε σύμβαση παραχώρησης ή/και Σ.Δ.Ι.Τ., της οποίας το άθροισμα της δεσμευτικής 

επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων (Επενδυόμενα Κεφάλαια) είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια 

ευρώ (≥10.000.000 €).». 

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, σας παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι «Αποδεκτό Έργο» για την κάλυψη 

του κριτηρίου επιλογής των παραγράφων 7.4.1.(α) & 7.4.2 και του αντίστοιχου κριτήριου βαθμολόγησης των 

παραγράφων 15.3.1 & 15.3.2 της Πρόσκλησης νοείται και κάθε έργο, το οποίο υλοποιείται από ιδιωτικό φορέα 

και του οποίου η χρηματοδοτική δομή και η αποπληρωμή της χρηματοδότησης ενδεχομένως βασίζονται στις 

μελλοντικές χρηματορροές του ή/και η αποπληρωμή της χρηματοδότησης ενδεχομένως διασφαλίζεται με 

εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών στοιχείων του έργου, και άρα ότι το κριτήριο δεν καλύπτεται αποκλειστικά 

και μόνο από συμβάσεις παραχώρησης ή/και συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ., αλλά και από αυτοχρηματοδοτούμενα έργα 

κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στα οποία κύριος του έργου/εργοδότης δύναται να είναι και ιδιώτης. 

Προς επίρρωση της ανωτέρω κατανόησής μας, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ως άνω ορισμός του αποδεκτού 

έργου για την απόδειξη της σχετικής εμπειρίας των υποψηφίων και την κάλυψη αντίστοιχων κριτηρίων, είχε 

χρησιμοποιηθεί αυτολεξεί, κατόπιν σχετικής διευκρίνισης, στο διαγωνισμό με τη διαδικασία του 

ανταγωνιστικού διαλόγου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 

Σ.Δ.Ι.Τ.» (πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με α/Σ ΕΣΗΔΗΣ: 94913 (Α΄ Φάση Διαγωνισμού), 

αλλά και από την υπ’ αριθμ. 84215 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Αναβάθμιση του 



4 
 

Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με ΣΔΙΤ για την κάλυψη 

αντίστοιχου κριτηρίου». 

 

Απάντηση 

Για την κάλυψη του κριτηρίου επιλογής των παραγράφων 7.4.1.(α) & 7.4.2 και του αντίστοιχου κριτήριου 

βαθμολόγησης των παραγράφων 15.3.1 & 15.3.2 της Πρόσκλησης απαιτείται εμπειρία προερχόμενη 

αποκλειστικά και μόνο από συμβάσεις παραχώρησης ή/και συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ.. 

 

Ερώτημα 2 

Σύμφωνα με την παρ. 7.4.4., αναφορικά με την Ειδική Εμπειρία του Διαχειριστή, ως Αποδεκτό Έργο νοείται 

«κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων που πληροί σωρευτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι: 

… 

iv. στην υλοποίηση της οποίας ο Διαχειριστής συμμετείχε αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία σε ποσοστό συμμετοχής 

ίσο ή μεγαλύτερο του 33,3%.» 

Για την απόδειξη αυτού δε, υποβάλλονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την παρ. 9.6.4.(β), «Βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή … στα οποία θα αναφέρεται και θα 

πιστοποιείται … το ποσοστό και ο τρόπος συμμετοχής του Διαχειριστή στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό 

συμμετοχής σε κοινοπραξία, συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού κ.λπ.) …» 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως για τους σκοπούς της παραγράφου 7.4.4., αναφορικά με τον τρόπο 

συμμετοχής του Διαχειριστή, ως Αποδεκτό Έργο νοείται κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας 

Επεξεργασίας Αποβλήτων, στην υλοποίηση της οποίας ο Διαχειριστής συμμετείχε αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία 

ή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 33,3%. 

 

Απάντηση 

 Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 3 

Στην παρ. 7.4.2 της Πρόσκλησης αναφέρεται «…………….. Ειδικότερα, ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής, θα πρέπει να διαθέτει, κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, εμπειρία στη σύναψη ή 

υλοποίηση συμβάσεων παραχώρησης ή/και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), στις οποίες 

το άθροισμα της δεσμευτικής επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων (στο εξής «τα Επενδυόμενα 

Κεφάλαια») να είναι τουλάχιστον συνολικά είκοσι πέντε εκατομμύρια (€25.000.000,00), ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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…………… Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, θα λαμβάνεται υπόψη το 

άθροισμα της σταθμισμένης (κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου Υποψήφιου στον οικονομικό φορέα που 

εκτέλεσε τις συμβάσεις που επικαλείται ο Υποψήφιος) αξίας των Επενδυόμενων Κεφαλαίων των συμβάσεων 

παραχώρησης ή/και συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ., που επικαλείται ο Υποψήφιος. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που 

ενεργεί ως Υποψήφιος, η κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής 

αυτών των μελών στην Ένωση Προσώπων. .....». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε : 

α) το μέγεθος των Επενδυόμενων Κεφαλαίων θα αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι το ζητούμενο δεν προκύπτει από τις 

συμβάσεις και 

β) τουλάχιστον ένα από τα μέλη Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει από 

μόνο του Επενδυόμενα Κεφάλαια τουλάχιστον 25.000.000 € (όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τις 

προβλεπόμενες σταθμίσεις) και δεν μπορεί να προκύπτει ως άθροισμα των Επενδυόμενων όλων των μελών 

του Υποψηφίου. 

Απάντηση 

α) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.9.6.2. 

β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7.4.2.  

 

Ερώτημα 4 

Στην παρ. 7.4.4 της Πρόσκλησης αναφέρεται 

«(α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την Ημερομηνία Υποβολής, θα πρέπει είτε να εκτελεί 

σύμβαση σε ισχύ είτε να έχει περαιώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις 

Αποδεκτού Έργου που αφορά στη λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων». ...... 

(β).iii εκτελείται για τουλάχιστον 12 μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την Ημερομηνία 

Υποβολής». 

Στην παρ. 15.6.5 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Εμπειρία που έχει αποκτηθεί προ της 1.1.2016 δεν θα γίνεται 

αποδεκτή». 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την αναφορά «12 μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την Ημερομηνία 

Υποβολής» προκύπτει αρχική ημερομηνία επίκλησης εμπειρίας 26/7/2016 ενώ στην παρ. 15.6.5 αναφέρεται 

«Εμπειρία που έχει αποκτηθεί προ της 1.1.2016 δεν θα γίνεται αποδεκτή» παρακαλούμε προσδιορίστε την 

ορθή ημερομηνία. 

Απάντηση 

Για την πλήρωση της απαίτησης της παρ. 7.4.4 λαμβάνονται υπ’ όψιν συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί ή 

εκτελούνται εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την Ημερομηνία Υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, ήτοι 

από 1.1.2016 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 
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Ερώτημα 5 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο Κατασκευαστής, και ο Διαχειριστής δεν θεωρούνται Τρίτοι Φορείς 

αλλά εμπίπτουν στην έννοια του υπεργολάβου του Υποψηφίου όπως έχει διευκρινισθεί και σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και επομένως δεν χρειάζεται να υπογράψουν και υποβάλουν το Παράρτημα 3 – Υπόδειγμα 2 

Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων. 

Απάντηση 

Εφόσον ο κατασκευαστής ή / και ο διαχειριστής δεν περιλαμβάνονται στο σχήμα του υποψηφίου οικονομικού 

φορέα αποτελούν υπεργολάβους του υποψηφίου. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις 

ικανότητές τους για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, αποτελούν ταυτόχρονα και τρίτους φορείς και 

συνεπώς απαιτείται να υποβληθεί το Παράρτημα 3. Στην πρώτη περίπτωση (που ο κατασκευαστής αποτελεί 

μόνο υπεργολάβο) συμπληρώνεται εκ μέρους του υποψηφίου το πεδίο του Μέρους ΙΙ.Δ του ΕΕΕΣ, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση (που ο κατασκευαστής αποτελεί και τρίτο φορέα) συμπληρώνεται εκ μέρους του 

υποψηφίου το πεδίο του Μέρους ΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ. 

 

Ερώτημα 6 

Στην Πρόσκληση δεν γίνεται αναφορά σε ποιον Υποφάκελο θα υποβληθεί το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα 1 και 

Υπόδειγμα 2). 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα 1) θα υποβληθεί στον Υποφάκελο Γ ενώ 

το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα 2) στον Υποφάκελο Δ . 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 7 

Στην παρ. 8.1 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Όσον αφορά .......... τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα που αναφέρονται στην παρ. 7.4 και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 15 της 

παρούσας Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων («ο Τρίτος 

Φορέας»), .......... Υπό τους ιδίους όρους, μία Ένωση Προσώπων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων...». 

Στην παρ. 8.3 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Στην περίπτωση αυτή, ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον Τρίτο Φορέα, που παρέχει τις 

σχετικές ικανότητες (........... ή Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα), καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

Σύμπραξης για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, προσκομίζοντας σχετική δέσμευση 

του εν λόγω Τρίτου Φορέα, σύμφωνα με τις παρ. (β) και 8.5 της παρούσας». 

Στην παρ. 8.6 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, ο 

Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς που παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο Τρίτος 

Φορέας θα συμμετέχει ενεργά, ............... Στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται 
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Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, που παρέχει τις σχετικές 

ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους πόρους, τεχνογνωσία και 

τεχνικά μέσα στη διάθεση του Υποψηφίου για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, 

μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης, και ότι θα υπέχει ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 

που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Υπόδειγμα 2, 

Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων), η οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση 

επαρκές μέσο απόδειξης.» 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι : 

α) ο Κατασκευαστής ή/και ο Διαχειριστής, μπορούν επίσης να στηριχθούν σε ικανότητες Τρίτων Φορέων για 

την πλήρωση των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, των άρθρων 7.4.3 και 7.4.4 αντιστοίχως 

και 

β) ο Κατασκευαστής ή/και ο Διαχειριστής προκειμένου να αποδείξουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους από τους Τρίτους Φορείς, θα προσκομίσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, 

υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των Τρίτων Φορέων, σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – 

Υπόδειγμα 2, Επίκληση Τεχνικής ή/και Επαγγελματικής Ικανότητας Τρίτων, οι οποίες θα θεωρούνται σε κάθε 

περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης. 

Απάντηση 

α) Επιβεβαιώνεται 

β) Επιβεβαιώνεται. Διευκρινίζεται ότι οι τρίτοι φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται το υποψήφιο 

σχήμα (είτε ευθέως είτε μέσω του κατασκευαστή ή του διαχειριστή) θα πρέπει να συνυποβάλλουν πάντοτε και 

ΕΕΕΣ. 

 

Ερώτημα 8 

Στην παρ. 9.1.1(στ) της Πρόσκλησης αναφέρεται «Ο Υποφάκελος ΣΤ θα περιλαμβάνει όσες πληροφορίες και 

έγγραφα απαιτούνται κατά την παράγραφο 9.8 για τη βαθμολόγηση των Υποψηφίων και δεν περιλαμβάνονται 

σε άλλους Υποφακέλους». 

Στην παρ. 9.8.1 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Για τη βαθμολόγηση των Υποψηφίων κατά το άρθρο 15 της 

Πρόσκλησης, εκτός από το ΕΕΕΣ και όσα άλλα στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί και αποδεικνύουν, κατά 

περίπτωση, τα τιθέμενα κριτήρια, υποβάλλονται επιπλέον τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 

παρακάτω. 

9.8.1. Προς απόδειξη των επιδόσεων του Υποψηφίου στο κριτήριο Α (Χρηματοοικονομική και Οικονομική 

Επάρκεια Υποψηφίου) ..........., υποχρεούται να υποβάλει τα οριζόμενα στις παρ. 9.5.1 έως και 9.5.6 της 

Πρόσκλησης. 

9.8.2. Προς απόδειξη των επιδόσεων του Υποψηφίου στο κριτήριο Β (Ειδική Εμπειρία Υποψηφίου) ............, 

υποχρεούται να υποβάλει τα οριζόμενα στην παρ. 9.6.1 της Πρόσκλησης. 
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9.8.3. Προς απόδειξη των επιδόσεων του Κατασκευαστή στο κριτήριο Γ (Χρηματοοικονομική και Οικονομική 

Επάρκεια Κατασκευαστή) ............υποχρεούται να υποβάλει τα οριζόμενα στην παρ. 9.5.7 της Πρόσκλησης. 

9.8.4. Προς απόδειξη των επιδόσεων του Κατασκευαστή στο κριτήριο Δ (Ειδική Εμπειρία Κατασκευαστή) 

.................., υποχρεούται να υποβάλει τα οριζόμενα στην παρ. 9.6.3 της Πρόσκλησης. 

9.8.5. Προς απόδειξη των επιδόσεων του Διαχειριστή στο κριτήριο Ε (Ειδική Εμπειρία Διαχειριστή) .......... 

υποχρεούται να υποβάλει τα οριζόμενα στην παρ. 9.6.4 της Πρόσκλησης». 

Δεδομένου ότι α) όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται είτε στον Υποφάκελο Γ είτε στον 

Υποφάκελο Δ και β) στην Πρόσκληση δεν γίνεται αναφορά σε ποιόν Υποφάκελο θα υποβληθεί το Παράρτημα 

11 (Πίνακες Ενδεικτικής Αυτοβαθμολόγησης των Υποψηφίων) που ζητείται σύμφωνα με την παρ. 15.8 της 

Πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στον Υποφάκελο ΣΤ θα υποβάλλουμε μόνο το Παράρτημα 

11. 

Απάντηση 

Στον Υποφάκελο ΣΤ αρκεί να υποβληθεί το Παράρτημα 11. Τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 

Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα αρκεί να 

υποβληθούν στους υποφακέλους Γ και Δ αντίστοιχα.  

 

Ερώτημα 9 

Στην παρ. 9.8.2 της Πρόσκλησης αναφέρεται «Προς απόδειξη των επιδόσεων του Υποψηφίου στο κριτήριο Α 

(Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια Υποψηφίου) και για τους σκοπούς της παραγράφου 15.2 της 

Πρόσκλησης, o Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτής, υποχρεούται να 

υποβάλει τα οριζόμενα στις παρ. 9.5.1 έως και 9.5.6 της Πρόσκλησης». 

Δεδομένου ότι το οριζόμενο της παρ. 9.5.6 (Επιστολή Χρηματοδοτικής Υποστήριξης) δεν αποτελεί κριτήριο 

βαθμολόγησης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά στην παρ. 9.5.6 έχει τεθεί εκ παραδρομής 

και εννοείται έως και την παρ. 9.5.5 της Πρόσκλησης. 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 10 

Στην παρ. 13.3.3 αναφέρεται «Τα ως άνω έντυπα στοιχεία και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα σε έγχαρτη μορφή». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι : 

α) Θα υποβληθεί 1 πρωτότυπο (ή επικυρωμένο αντίγραφο) και 1 απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου. 

β) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, το ΕΕΕΣ και τα Παραρτήματα που θα κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή, θα φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Απάντηση 

α) Επιβεβαιώνεται 
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β) Σύμφωνα με την παρ. 13.3.1 σε έγχαρτη μορφή υποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 

4250/2014.   

Ωστόσο, συστήνεται στους υποψηφίους να συμπεριλάβουν στους έγχαρτους φακέλους το σύνολο των 

ζητούμενων δικαιολογητικών, προς διευκόλυνση του ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

 

Ερώτημα 11 

Στο Παράρτημα 7 ζητείται να συμπληρωθεί η «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 

ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ)». 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 7.4.4 το κριτήριο είναι η εκτέλεση σύμβασης για τουλάχιστον 12 μήνες 

εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την Ημερομηνία Υποβολής». παρακαλούμε όπως προστεθεί η 

πληροφορία στο Παράρτημα 7. 

Απάντηση 

Στο ερώτημα «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ)» θα πρέπει να 

συμπληρωθεί η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από 1.1.2016 και εντεύθεν. 

 

Ερώτημα 12 

Η παράγραφος 9.1.3. της Διακήρυξης αναφέρει «Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα φέρουν την 

Επισημείωση σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 

τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά …» 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν, στην περίπτωση που ο Υποψήφιος, ο Κατασκευαστής, ο Λειτουργός 

ή/και ο τρίτος οικονομικός φορέας, συνιστά κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου ή/και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η απόφαση του διαχειριστικού οργάνου και εν 

γένει τα έγγραφα που εκδίδονται από τις οντότητες αυτές, πρέπει να φέρουν Επισημείωση σύμφωνα με 

Συνθήκη της Χάγης (Apostille). 

 

Απάντηση: Όσον αφορά τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 9.1.3 και 9.1.4 της 

Πρόσκλησης, ανάλογα με τη φύση των εγγράφων (ήτοι αν πρόκειται για δημόσια έγγραφα ή όχι) και αν 

προέρχονται από χώρα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ. 9.1.4. 

 

Ερώτημα 13 

Κατά τις παραγράφους 9.5.2. και 9.5.8. – (α) της Διακήρυξης απαιτούνται να υποβληθούν από τον Υποψήφιο 

και τον κατασκευαστή αντίστοιχα οι οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων και κατά 
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παραγράφους 2.1.26 – 2.1.27 ως οικονομικές καταστάσεις νοούνται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

ή οι απλές οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους και έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, ενώ στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση 

δημοσίευσης συνυποβάλλεται το Παράρτημα 4. 

Δεδομένων των ανωτέρω, να μας διευκρινίσετε εάν υφίσταται υποχρέωση Apostille στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις ή/και στις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση 

δημοσίευσης, πλην όμως έχουν θεωρηθεί από ορκωτούς ελεγκτές και φέρουν την υπογραφή τους. 

 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 9.1.3 και 9.1.4 της Πρόσκλησης.  

 

Ερώτημα 14 

Στις παραγράφους 9.6.2. –(γ) και 9.6.4. – (4) της Διακήρυξης αναφέρεται ότι προς απόδειξη του κριτηρίου της 

παραγράφου 7.4.2 και 7.4.3. ο Υποψήφιος και ο Διαχειριστής αντίστοιχα, υποβάλουν αντίγραφο της σύμβασης 

ή απόσπασμα αυτής, που αναφέρεται στο κριτήριο των ανωτέρω παραγράφων για την τεκμηρίωση της 

τεχνικής ικανότητας. 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν απαιτείται η σύμβαση να φέρει Apostille, στην περίπτωση που ένα 

ή/και περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν δημόσιο φορέα. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 9.1.3 και 9.1.4 της Πρόσκλησης. 

 

Ερώτημα 15 

Στην παράγραφο 7.1.2. αναφέρεται «Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής αποτελεί διαρκή 

απαίτηση, που πρέπει να συντρέχει και μετά την υποβολή και την αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού» Με δεδομένο το χρονοβόρο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, κάποια από τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής μπορεί σε βάθος χρόνου να μεταβληθούν ή και να 

μην έχουν την απαιτούμενη ισχύ, όπως για παράδειγμα η απαίτηση της παραγράφου 7.4.2 (επένδυση 

υποψηφίου εντός πενταετίας) και της παραγράφου 7.4.3. (Ειδική εμπειρία Κατασκευαστή ενός πενταετίας). 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια ακριβώς κριτήρια αφορά η παράγραφος 7.1.2. και ποια η 

αντιμετώπιση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, στην περίπτωση που μεταβληθούν τα κριτήρια βάσει των 

οποίων έγινε η προεπιλογή. 

Απάντηση: Η ως άνω απαίτηση αφορά τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης (παρ. 7.2), καταλληλότητας για 

την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας (παρ. 7.5) και το κριτήριο πιστοληπτικής ικανότητας (παρ. 

7.3.8). 
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Ερώτημα 16 

Αναφερόμεθα με την παρούσα στη σχετική πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο εξής η 

«Πρόσκληση»), για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ» (στο εξής 

το «Έργο») και συγκεκριμένα στην Καταλληλότητα για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 7.5 της Πρόσκλησης με τίτλο «Καταλληλότητα για την Άσκηση της Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας», αναφέρεται στην παρ. 7.5.2 «Καταλληλότητα του Κατασκευαστή για την Άσκηση της 

Επαγγελματικής Δραστηριότητας» το εξής (η υπογράμμιση δική μας): 

«Α. Ο Κατασκευαστής, όπως θα κατονομάζεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και 

σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει α) να πληροί τους 

όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 6.1 της παρούσας Πρόσκλησης, αναλογικά εφαρμοζομένου, β) να 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων των παρακάτω κατηγοριών: (i) οικοδομικών έργων, (ii) υδραυλικών 

έργων, (iii) έργων οδοποιίας (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού 

υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων, και γ) να αποδεικνύει την καταλληλότητά του για την άσκηση της 

σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. 

Β. Επίσης, ο Κατασκευαστής, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, τα μέλη 

αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής του. Συγκεκριμένα: (α) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία / κατηγορίες έργων 

όπως ορίζεται ανωτέρω, στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. ..» 

Ενόψει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων που 

ενεργεί ως Κατασκευαστής, η απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) στις 

παρακάτω κατηγορίες: (i) οικοδομικών έργων (ii) υδραυλικών έργων (iii) έργων οδοποιίας (iv) 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων (v) έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού υγρών στερεών και αέριων 

αποβλήτων, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης Προσώπων. 

Προς επίρρωση της ανωτέρω κατανόησης μας, αναφερόμαστε στην υπ. αρ. πρωτ.:5036/28.09.2018 Οδηγία της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μεταξύ 

άλλων ότι «σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε μέλος της ένωσης […] απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες του υπό ανάθεση έργου και όχι υποχρεωτικά 

σε όλες τις κατηγορίες, καθώς μία τέτοια απαίτηση […] θα ακύρωνε εν τοις πράγμασι τη δυνατότητα των 

οικονομικών φορέων να συμπράττουν με τη μορφή ενώσεων, προκειμένου να καλύψουν τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που απαιτούνται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή.[…]» 

Απάντηση: Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, η απαίτηση εγγραφής στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) [ή σε αντίστοιχο μητρώο για τους αλλοδαπούς] πρέπει να 

ικανοποιείται από όλα τα μέλη της Ένωσης, ως κριτήριο καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Τα μέλη της Ένωσης αρκεί να ικανοποιούν αθροιστικά (και όχι κάθε ένα ξεχωριστά) την 

απαίτηση εγγραφής στις παρακάτω κατηγορίες: (i) οικοδομικών έργων (ii) υδραυλικών έργων (iii) έργων 
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οδοποιίας (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων (v) έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού υγρών στερεών 

και αέριων αποβλήτων. 

 

 
Ερώτημα 17 

Στο άρθρο 8 με τίτλο «ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», παράγραφος 8.4 της Πρόσκλησης 

αναφέρεται: 

«Οι Τρίτοι Φορείς επιτρέπεται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων, εφόσον τα ίδια, ή σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών: (α) είναι εγκατεστημένα όπως προβλέπεται στην παρ. 6.1.1 

περ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της παρούσας Πρόσκλησης, και,[…]» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας την κανονική συνέχεια της ως άνω πρότασης. 

Απάντηση: Η ορθή διατύπωση είναι η κάτωθι:  «Οι Τρίτοι Φορείς επιτρέπεται να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων, εφόσον τα ίδια, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών: (α) είναι 

εγκατεστημένα όπως προβλέπεται στην παρ. 6.1.1 περ. α’ της παρούσας Πρόσκλησης, και…». 

 

Ερώτημα 18 

Στο Παράρτημα 5ΙΙ της Πρόσκλησης στην κεφαλίδα του εγγράφου αναφέρεται το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας 

Αποβλήτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με ΣΔΙΤ». 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι επιτρέπεται στους υποψηφίους η αντικατάσταση του εν λόγω τίτλου με 

τον ορθό τίτλο του έργου, ήτοι «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», κατά 

την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται 

 

Ερώτημα 19 

Κατά την παράγραφο 7.5.2. της Διακήρυξης και όσον αφορά την Καταλληλότητα του Κατασκευαστή για την 

Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

«7.5.1. Καταλληλότητα του Υποψηφίου για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του. Ο Υποψήφιος (ή, σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού) που είναι εγκατεστημένος σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται 

στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 

4412/2016. 

7.5.2. Καταλληλότητα του Κατασκευαστή για την Άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Α. Ο Κατασκευαστής, όπως θα κατονομάζεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), και 

σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, τα μέλη αυτού, θα πρέπει 
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(α) να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 6.1 της παρούσας Πρόσκλησης, αναλογικά 

εφαρμοζομένου, 

(β) να δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων των παρακάτω κατηγοριών: (i) οικοδομικών έργων, (ii) 

υδραυλικών έργων, (iii) έργων οδοποιίας (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) έργων καθαρισμού και 

επεξεργασίας νερού υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων, και (γ) να αποδεικνύει την καταλληλότητά του για 

την άσκηση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. 

Β. Επίσης, ο Κατασκευαστής, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Κατασκευαστής, τα μέλη 

αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής του. Συγκεκριμένα: 

(α) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται ανωτέρω, στην 

υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. 

(β) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, στην 

κατηγορία / κατηγορίες έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω, στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. 

(γ) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους αυτούς, στην κατηγορία 

/ κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.2. 

(δ) Κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της 

χώρας εγκατάστασής του και να αποδείξει ότι πληροί τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, με τις 

οποίες γίνονται δεκτές στον παρόντα Διαγωνισμό οι εγγεγραμμένες στο ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία / κατηγορίες έργων, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Α της 

παρούσας παρ. 7.5.2.». 

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης και κατά την παράγραφο 9.7.3., ο Κατασκευαστής υποχρεούται να 

υποβάλει: 

«(α) Εάν ο Κατασκευαστής (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα μέλη αυτής), είναι εγκατεστημένος στην 

Ελλάδα, απαιτείται να υποβάλει σχετικό αποδεικτικό για την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) άλλως, εφόσον διαρκούν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθ. 65 

π.δ. 71/2019, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις παρακάτω κατηγορίες έργων: (i) 

οικοδομικών έργων, (ii) υδραυλικών έργων, (iii) έργων οδοποιίας και (iv) ηλεκτρομηχανολογικών έργων, (v) 

έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων , όπως ορίζεται στην παρ. 

7.5.2, το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, άλλως εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων 

εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 

(β) Οι Κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

υποβάλουν αποδεικτικό για την εγγραφή τους στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 
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ν. 4412/2016 σε κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και από το οποίο αποδεικνύεται 

η συμμόρφωση προς τα κριτήρια της παρ.7.5.2.εδ. Β’ περ. (2), το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, 

άλλως εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

(γ) Οι Κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται να υποβάλουν αποδεικτικό για την εγγραφή τους στους καταλόγους 

αυτούς, σε κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2 και από το οποίο αποδεικνύεται η 

συμμόρφωση προς τα κριτήρια της παρ. 7.5.2. εδ. Β’ περ. (3), το οποίο είναι σε ισχύ κατά τις οικείες διατάξεις, 

άλλως εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

(δ) Στην περίπτωση που το κράτος εγκατάστασης του Κατασκευαστή δεν τηρεί μητρώο ή/και σε περίπτωση 

που από το αποδεικτικό εγγραφής στο υπάρχον μητρώο δεν προκύπτει η εγγραφή του Κατασκευαστή σε 

κατηγορία / κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παρ. 7.5.2 ή/και δεν αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τα 

κριτήρια της παρ. 7.5.2. εδ. Β’ περ. (δ), τότε υποβάλλει ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο ή/και ότι πληροί τα κριτήρια 

της παρ. 7.5.2 της Πρόσκλησης.». 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η περίπτωση (δ) της παραγράφου 9.7.3. εφαρμόζεται και στην περίπτωση 

που ο Κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος σε λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 

εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 7.5.2.-Β (3), πλην όμως από το αποδεικτικό εγγραφής στο υπάρχον μητρώο, 

δεν προκύπτει η εγγραφή του στην κατηγορία/κατηγορίες έργων όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.5.2 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Η διατύπωση της διακήρυξης είναι σαφής. 

 

Ερώτημα 20 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.26: «Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων», του άρθρου 2 της 

διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «…Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ 

της Ημερομηνίας Υποβολής και δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της 

τελευταίας χρήσης μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν 

κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμιγώς τριών (3) 

προηγουμένων της τελευταίας χρήσης συναπτών οικονομικών ετών…», και ενόψει του ότι δεν έχει λήξει η 

προθεσμία, για την έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών για την 

οικονομική χρήση έτους 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι: 
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i. στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας όπου δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις 

της τελευταίας χρήσης μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, για την τεκμηρίωση της Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής επάρκειας, θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς οι οικονομικές 

καταστάσεις της τριετίας 2017- 

2018-2019 και 

ii. ότι ως αποδεκτό αποδεικτικό έγγραφο για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αποτελεί η υποβολή, από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των ανακοινώσεων 

καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) των εγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων 3-ετίας με τις σχετικές εκθέσεις, όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για 

την κάθε χρήση. 

 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 2.1.26 και 2.1.27 της Πρόσκλησης. 

 

Ερώτημα 21 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του άρθρου 6 της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Εξωχώριες εταιρείες», 

«Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι, έχουν την 

καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν εγκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και που παρατίθενται στην απόφαση υπό στοιχεία 1353/19.09.2019 του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3558/23.09.2019), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως μέλη ένωσης προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο 

από 1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι Προσφέρων ή μέλος Προσφέρουσας ένωσης 

προσώπων».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς για την απόδειξη ότι πληρούν την ως άνω προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

Απάντηση: Κατά το στάδιο υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απαιτείται μόνο η συμπλήρωση 

της απάντησης στο ΕΕΕΣ περί αμιγώς εθνικού λόγου αποκλεισμού (Μέρος ΙΙΙ, Ενότητα Δ). 

 

Ερώτημα 22 

Σύμφωνα με την παρ. 10.1 του άρθρου 10 της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Αποδεικτικά Μέσα», «Για 

την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 7.2 της παρούσας ο Προσωρινός Ανάδοχος 

θα κληθεί, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προφορών να προσκομίσει δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, κατά τη Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί επακριβώς τα αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 

του ν. 4412/2016, που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τη Β΄ φάση της 
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διαγωνιστικής διαδικασίας, σε περίπτωση που απαιτείται να ισχύουν και κατά την ημέρα υποβολής του 

φάκελου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Απάντηση: Κατά το στάδιο υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

επαρκεί για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 7.2. 

 

Ερώτημα 23 

Α) Σύμφωνα με την παρ. 8.1 του άρθρου 8 “Υποφάκελος «Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων» της 

διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Όσον αφορά τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας 

που αναφέρονται στην παρ. 7.3, τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που 

αναφέρονται στην παρ. 7.4 και τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της παρούσας Πρόσκλησης, ένας 

Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων («ο Τρίτος Φορέας»), ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών του με αυτούς…».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι και ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

οι οποίες συναθροιζόμενες με τις ικανότητες που δηλώνονται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, θα καλύπτουν τις 

απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκεια του άρθρου 7.3.11 της διακήρυξης, 

Β) Σύμφωνα με την παρ. 8.5 του άρθρου 8 “Υποφάκελος «Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων» 

της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Όσον αφορά τη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια, ο 

Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς που παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. Στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση, 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, που παρέχει τις σχετικές ικανότητες, στην 

οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση του Υποψηφίου, 

καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και, στην περίπτωση που ήθελε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, 

στον Ι.Φ.Σ. για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης (όπως ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή) και 

ότι θα υπέχει ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην 

παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Υπόδειγμα 1, Επίκληση Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Ικανότητας Τρίτων), η οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης.». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που θα ενεργήσει ως 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ του έργου, στηρίζεται στις ικανότητες Τρίτου Φορέα, ποιο είναι το αποδεικτικό έγγραφο 

που θα προσκομίσει, ο Τρίτος Φορέας, περί διάθεσης της απαραίτητης χρηματοοικονομικής και 

οικονομικής επάρκειας του άρθρου 7.3.11. 

Απάντηση: Δεν υφίσταται παρ. 7.3.11 στη Πρόσκληση. 
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Ερώτημα 24 

Σύμφωνα με την παρ. 9.5.8. του άρθρου 9.5 “Υποφάκελος Γ - Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας” της διακήρυξης Α’ φάσης Διαγωνισμού, «Εφόσον ο Υποψήφιος επικαλείται τους 

πόρους τρίτου φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Πρόσκλησης, πρέπει επιπλέον στον Υποφάκελο Γ να 

υποβάλει για τον τρίτο φορέα.., καθώς και τον υπό 9.5.4. πίνακα».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή και ο Τρίτος Φορέας στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο Κατασκευαστής, όσον αφορά στις απαιτήσεις της παρ. 7.3.11, υποχρεούται να υποβάλλει και τον 

πίνακα της παρ. 9.5.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 που αφορά σε στοιχεία Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας 

Κατασκευαστή κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις και όχι τον υπό 9.5.4 πίνακα (διότι στο εν λόγω άρθρο 9.5.4 

δεν γίνεται αναφορά σε πίνακα) αλλά ούτε και τον υπό 9.5.5 πίνακα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της διακήρυξης, διότι ο 

εν λόγω πίνακας αφορά σε Οικονομικά στοιχεία του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.  

 

Απάντηση: Δεν υφίσταται παρ. 7.3.11 στη Πρόσκληση. 

 

Ερώτημα 25 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.4 «Υποφάκελος Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης», το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται στον Υποφάκελο Β, αλλά στα περιεχόμενα των Υποφακέλων Γ έως ΣΤ 

περιλαμβάνεται η απαίτηση: «Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια ………… της παρ. ……… 

υποβάλλονται, εκτός από το ΕΕΕΣ, τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω .».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα ΕΕΕΣ τα οποία περιλαμβάνονται στον «Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση 

Προσωπικής Κατάστασης», πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνονται και σε κάθε Υποφάκελο (Γ έως ΣΤ) του 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή αρκεί η υποβολή τους στον «Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής 

Κατάστασης». 

 

Απάντηση: Αρκεί η υποβολή τους στον «Υποφάκελο Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης». 

 

Ερώτημα 26 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1. (στ) «Υποφάκελος ΣΤ θα περιλαμβάνει όσες πληροφορίες και έγγραφα 

απαιτούνται κατά το άρθρο 9.8 για τη βαθμολόγηση των Υποψηφίων και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους 

Υποφακέλους» και σύμφωνα με την παρ. 9.8.1 «Υποφάκελος Στ – Τεκμηρίωση της Βαθμολόγησης των 

Υποψηφίων, Για τη βαθμολόγηση των Υποψηφίων κατά το Άρθρο 15 της Πρόσκλησης, εκτός από το ΕΕΕΣ και 

όσα άλλα στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί και αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τα τιθέμενα κριτήρια, 

υποβάλλονται επιπλέον τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, επειδή τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 9.8 

περιλαμβάνονται στους λοιπούς Υποφακέλους του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι στον 

Υποφάκελο ΣΤ θα υποβληθεί μόνο το Παράρτημα 11 σύμφωνα με το άρθρο 15.7.1. 
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Απάντηση: Οράτε απάντηση στο ερώτημα 8. 

 

Ερώτημα 27 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για την πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 7.3.8 και 9.5.6 της 

Διακήρυξης αρκεί η υποβολή της επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 

9.5.6. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 28 

Σύμφωνα με την παρ. 9.5.7. του άρθρου 9.5 “Υποφάκελος Γ - Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας” της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Εφόσον ο Υποψήφιος 

επικαλείται τους πόρους τρίτου φορέα… υποβάλλει για τον τρίτο φορέα.., καθώς και τον υπό 9.5.4 πίνακα».  

Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιωθεί ότι εκ παραδρομής στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ο 9.5.4 πίνακας 

αντί του σωστού 9.5.5. πίνακας -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της διακήρυξης. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 29 

Παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί η απαίτηση της παρ. 8.4. (α) της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, διότι προφανώς εκ παραδρομής δεν έχει αποτυπωθεί σωστά. 

Απάντηση:  Οράτε απάντηση στο ερώτημα 17. 

 

Ερώτημα 30 

Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι εταιρείες με την μεταξύ τους εταιρική σχέση να ορίζεται ως Συμμετοχών & 

100% Θυγατρική αυτής αντίστοιχα, επιτρέπεται σε κάθε μία από αυτές να κάνουν χρήση η μία της άλλης τη: 

1. Χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια 

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απάντηση: Η επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων  µπορεί να έχει ως νοµική βάση οποιαδήποτε 

έννοµη σχέση εταιρικής εξάρτησης, αλλά και οποιαδήποτε άλλη έννοµη σχέση, αρκεί να αποδεικνύεται στην 

πράξη η συνεργασία µεταξύ των δύο οικονοµικών φορέων και η διάθεση των πόρων του ενός προς τον άλλον. 

Αρκεί δηλαδή να υφίσταται η εν λόγω συνεργασία, ανεξάρτητα από τη φύση του µεταξύ τους νοµικού δεσµού 

(λ.χ. µητρική και θυγατρική εταιρία, εταιρία holding και εξαρτηµένων εταιριών κ.λπ.) [∆ΕΚ Απόφαση της 

2.12.1999, υπόθεση C-176/98, Holst Italia]. Τούτων δοθέντων, και με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων 

σχετικά με την εγγραφή των οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, 

αλλά και της απάντησης που δόθηκε στο ερώτημα 2, εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες εταιρείας 
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που ανήκει στον ίδιο όμιλο, τηρώντας όμως, σε κάθε περίπτωση, τους όρους του άρθρου 8 της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Ερώτημα 31 

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και στη 

βάση του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, επιτρέπεται σε κατασκευαστική εταιρεία να παρέχει δάνεια εμπειρία 

καταλληλότητας σε άλλη κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει ως υποψήφιος Ανάδοχος σε Διαγωνισμό 

Δημοσίου έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται να παρέχεται στον Υποψήφιο 

και δάνεια εμπειρία καταλληλότητας, με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης, την 

οποία ο Υποψήφιος θα διαθέσει στον Κατασκευαστή του έργου. 

Απάντηση: Σχετικά με τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες τρίτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Επί του ΕΕΕΣ 

Ερώτημα 32 

1) ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

1.1) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών : 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του 

Κατασκευαστή για την κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.3.9.(β) και 15.4.1.Γ2 της Πρόσκλησης (ετήσιος μέσος 

όρος γενικού κύκλου εργασιών). 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 33 

1.2) Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών : 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του 

Κατασκευαστή για την κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.3.9.(α) και 15.4.1.Γ1 της Πρόσκλησης (ετήσιος μέσος 

όρος του κύκλου εργασιών στον τομέα των κατασκευών). 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 34 

1.3) Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις : 
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Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το προαναφερόμενο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στο ΕΕΕΣ του 

Υποψηφίου για την κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.3.1 έως 7.3.3, 15.2 (Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων) και 

της παρ. 7.3.8 (Δανειοληπτική Ικανότητα) της Πρόσκλησης. 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλονται το Παράρτημα 5 και η Επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης από πιστωτικό 

ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ........... (αναγραφή επωνυμίας ιδρύματος)». 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 35 

2) ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

2.1) Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση εργασιών του συγκεκριμένου τύπου: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται στο ΕΕΕΣ του Κατασκευαστή για την κάλυψη των 

κριτηρίων των παρ. 7.4.3 και 15.5 (Ειδική εμπειρία του Κατασκευαστή). 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 10, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10». 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 36 

2.2) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμπληρώνεται από : 

- τον Υποψήφιο για την κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.4.2 και 15.3 (Επενδυόμενα Κεφάλαια) της 

Πρόσκλησης. 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 8, επιβεβαιώστε επίσης ότι αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8». 

- τον Διαχειριστή για την κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.4.4 και 15.6 (Ειδική εμπειρία του Διαχειριστή) της 

Πρόσκλησης. 

Δεδομένου ότι συνυποβάλλεται το Παράρτημα 7, επιβεβαιώστε επίσης οτι αρκεί η αναγραφή «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7». 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: 

Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού 
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με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)». Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις νέες ημερομηνίες. 

Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο 

συστημικό αριθμό 181485 του διαγωνισμού.   

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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