
 
 

 

     
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ επί του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
την προµήθεια κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήµατος 
αποστράγγισης λυµάτων και υδάτων

 

Διευκρινίζουμε ότι :  ο όρος για αποδεικτικά έγγραφα (τιµολόγια ή/και συµβάσεις) 

συνολικής αξίας τουλάχιστον 130.000

ορίζοντα τριετίας και όχι σε µία σύµβαση.

 
Στόχος του όρου αυτού είναι να διασφαλίσει, ότι ο κατασκευαστής το

κατασκευάσει ίδιο ή τουλάχιστον αντίστοιχο εξοπλισµό και θα διαθέτει τη σχετική εµπειρία. 

Αυτό δεν θα µπορούσε να διασφαλιστεί µε µία µόνο σύµβαση αντίστοιχου προϋπολογισµού 

µε τη δηµοπρατούµενη. 
  
Ο όρος, όπως έχει διατυπωθεί, καλύπτεται 

τριετία, είτε από περισσότερες µικρότερες και διασφαλίζει, ότι ο κατασκευαστής του 

εξοπλισµού έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στη 

σύµβαση. ∆ιασφαλίζει εποµένως τα συµφέροντα της 

  
Η σύγκριση του όρου αυτού µε την ειδική οικονοµική και τεχνική ικανότητα που 

προβλέπεται στην ∆ιακήρυξη, δεν είναι σωστή. Η ∆ιακήρυξη επιτρέπει σε όλους τους 

οικονοµικούς φορείς, χωρίς περιορισµούς, να συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 

διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει όµως να προµηθεύσουν εξοπλισµό, ο οποίος 

να έχει κατασκευαστεί από φορέα, ο οποίος διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται.

  
Η άποψη µας είναι ότι οι όροι που έχουν τεθεί είναι ορθοί και πρέπει να διατ

έχουν.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Συντάχθηκε 

 

 

ΑΧΛΑ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ επί του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 
κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήµατος 

αποστράγγισης λυµάτων και υδάτων.  

όρος για αποδεικτικά έγγραφα (τιµολόγια ή/και συµβάσεις) 

συνολικής αξίας τουλάχιστον 130.000€ (πλέον Φ.Π.Α.) αναφέρεται αθροιστικά σε χρονικό 

ορίζοντα τριετίας και όχι σε µία σύµβαση. 

Στόχος του όρου αυτού είναι να διασφαλίσει, ότι ο κατασκευαστής του εξ

ει ίδιο ή τουλάχιστον αντίστοιχο εξοπλισµό και θα διαθέτει τη σχετική εµπειρία. 

Αυτό δεν θα µπορούσε να διασφαλιστεί µε µία µόνο σύµβαση αντίστοιχου προϋπολογισµού 

Ο όρος, όπως έχει διατυπωθεί, καλύπτεται είτε από µία µεγάλη παραγγελία την τελευταία 

τριετία, είτε από περισσότερες µικρότερες και διασφαλίζει, ότι ο κατασκευαστής του 

εξοπλισµού έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στη 

σύµβαση. ∆ιασφαλίζει εποµένως τα συµφέροντα της Υπηρεσίας. 

Η σύγκριση του όρου αυτού µε την ειδική οικονοµική και τεχνική ικανότητα που 

προβλέπεται στην ∆ιακήρυξη, δεν είναι σωστή. Η ∆ιακήρυξη επιτρέπει σε όλους τους 

οικονοµικούς φορείς, χωρίς περιορισµούς, να συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 

διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει όµως να προµηθεύσουν εξοπλισµό, ο οποίος 

να έχει κατασκευαστεί από φορέα, ο οποίος διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται.

Η άποψη µας είναι ότι οι όροι που έχουν τεθεί είναι ορθοί και πρέπει να διατ

∆.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

73014 

ΓΕΡΑΝΙ,   26-08-2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  3987 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΑΧΛΑ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

Ελέγχθηκε

 

 

ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Υ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 
κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήµατος 

όρος για αποδεικτικά έγγραφα (τιµολόγια ή/και συµβάσεις) 

αναφέρεται αθροιστικά σε χρονικό 

υ εξοπλισµού θα έχει 

ει ίδιο ή τουλάχιστον αντίστοιχο εξοπλισµό και θα διαθέτει τη σχετική εµπειρία. 

Αυτό δεν θα µπορούσε να διασφαλιστεί µε µία µόνο σύµβαση αντίστοιχου προϋπολογισµού 

µεγάλη παραγγελία την τελευταία 

τριετία, είτε από περισσότερες µικρότερες και διασφαλίζει, ότι ο κατασκευαστής του 

εξοπλισµού έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στη 

Η σύγκριση του όρου αυτού µε την ειδική οικονοµική και τεχνική ικανότητα που 

προβλέπεται στην ∆ιακήρυξη, δεν είναι σωστή. Η ∆ιακήρυξη επιτρέπει σε όλους τους 

οικονοµικούς φορείς, χωρίς περιορισµούς, να συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Οι 

διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει όµως να προµηθεύσουν εξοπλισµό, ο οποίος 

να έχει κατασκευαστεί από φορέα, ο οποίος διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται. 

Η άποψη µας είναι ότι οι όροι που έχουν τεθεί είναι ορθοί και πρέπει να διατηρηθούν, ως 

1 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Ελέγχθηκε 

ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α. 


