Θεσσαλονίκη, 03.02.2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ν. Μενεμένη 54628
Επιτροπή

Διενέργειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαγωνισμού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310764023

FAX:

2310760076

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 189/21.01.2022 Διακήρυξη (αρ.
συστήματος 154372).
Ερώτημα 1ο : Ποια είναι η περίπτωση του υπεργολάβου και ποια η περίπτωση ''στήριξη σε
τρίτους''. Δηλαδή η μίσθωση οχημάτων είναι στήριξη σε τρίτους; Η ανάθεση διαχείρισης δύο
(2) ΕΚΑ σε συνεργάτη, αυτός ο συνεργάτης είναι υπεργολάβος;
Απάντηση: Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους και την στήριξη σε τρίτους
μπορείτε να αναζητήσετε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες 10 και 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ερώτημα 2ο : Οι Υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τρίτους υπογράφονται από εμάς τον
Οικονομικό Φορέα ή από τους εν λόγω συνεργάτες;
Απάντηση: Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υπογράφονται είτε από τον συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, είτε από συνεργάτες αυτού (τρίτος ή υπεργολάβος) και πάντα από αυτόν
που τις συμπληρώνει και δηλώνει σχετικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Ερώτημα 3ο : Τα έγγραφα όπως ΕΕΕΣ, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Συμβάσεις, Συμφωνητικά κλπ
απαιτούν ηλεκτρονικές υπογραφές;
Απάντηση: Το άρθρο της Διακήρυξης «2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών», κάνει
σαφή αναφορά για τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων-παραστατικών για την
συμμετοχή εκάστου οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό.
Ερώτημα 4ο : Στον φυσικό φάκελο που θα καταθέσουμε στα γραφεία της ΚΑΘ, πέρα της
εγγυητικής για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα χρειαστεί και κάτι ακόμα, όπως η
οικονομική προσφορά;
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Απάντηση: Οι όροι της Διακήρυξης είναι σαφείς και η επιτροπή του Διαγωνισμού δεν
δύναται να κάνει υποδείξεις ή συστάσεις για την σύνταξη των προσφορών εκάστου
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
Ερώτημα 5ο: Στην περίπτωση που γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία μας
και χρήζει μεταβολή ως προς το προσωπικό που θα απασχολήσουμε, ποια διαδικασία
ακολουθούμε;
Απάντηση:
Οι όροι της Διακήρυξης είναι σαφείς και η επιτροπή του Διαγωνισμού δεν δύναται να κάνει
υποδείξεις ή συστάσεις για τον τρόπο που θα κινηθείτε σε περίπτωση που καταστείτε
ανάδοχος του διαγωνισμού.
Ερώτημα 6ο: Μπορεί να αναρτηθεί στο SITE της ΚΑΘ ή να μας αποσταλεί το ΕΕΕΣ σε
επεξεργάσιμη μορφή;
Απάντηση:
Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή (XML)
Ερώτημα 7ο: Ποια είναι η περίπτωση όπου χρειάζεται η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ πέρα από
εμάς που είμαστε Οικονομικός Φορέας, ο ενδεχόμενος υπεργολάβος ή το τρίτο μέρος είναι
Οικονομικός Φορέας; (βλ. σελ. 4 ΕΕΕΣ)
Απάντηση:
Στην ανάρτηση της Διακήρυξης για τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΚΑΘ Α.Ε. έχουν
αναρτηθεί επιπρόσθετα και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ ( 15 &
23), που αφορούν στον τρόπο συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ.
Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις διευθύνσεις
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945649438961645#%40%3F_
afrLoop%3D15945649438961645%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945956963911388&_adf.ctrlstate=rvgw4881m_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage122.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fpr
od_ministry%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Ερώτημα 8ο : Η περίπτωση που συμπληρώνουμε το ΕΕΕΣ για την στήριξη σε ικανότητες
τρίτων; (βλ. σελ. 5 Γ). Ο υπεργολάβος είναι η συνθήκη στήριξη σε τρίτους;
Απάντηση:
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Στην ανάρτηση της Διακήρυξης για τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΚΑΘ Α.Ε. έχουν
αναρτηθεί επιπρόσθετα και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ ( 15 & 23)
που αφορούν στον τρόπο συμπλήρωσης του ΕΕΣ.
Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις διευθύνσεις:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945649438961645#%40%3F_
afrLoop%3D15945649438961645%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945956963911388&_adf.ctrlstate=rvgw4881m_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage122.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fpr
od_ministry%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Ερώτημα 9ο : Στο ΕΕΕΣ στο μέρος ΙΙ Δ (βλ. σελ. 6) τι εννοείτε λέγοντας: Σχετικά με
υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ΔΕΝ στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.
Απάντηση:
Στην ανάρτηση της Διακήρυξης για τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΚΑΘ Α.Ε. έχουν
αναρτηθεί επιπρόσθετα και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ ( 15 & 23)
που αφορούν στον τρόπο συμπλήρωσης του ΕΕEΣ.
Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις διευθύνσεις
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945649438961645#%40%3F_
afrLoop%3D15945649438961645%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=15945956963911388&_adf.ctrlstate=rvgw4881m_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage122.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fpr
od_ministry%26_adf.ctrl-state%3Drvgw4881m_4
Ερώτημα 10ο: Στην περίπτωση των ΧΥΤΑ, θα χρειαστεί να καταθέσουμε σύμβαση με τον
ΦΟΣΔΑ ή με τον μεταφορέα που θα πηγαίνει στα ΧΥΤΑ Μαυροράχης;
Απάντηση:
Στην Διακήρυξη του διαγωνισμού γίνεται σαφής αναφορά στο ερώτημά σας.
Ερώτημα 11ο: Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική; Αν ναι
περι τίνος πρόκειται;
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Απάντηση:
Δεν αποτελεί αντικείμενο της Αναθέτουσας Αρχής η εκπαίδευση του προσωπικού του
οικονομικού φορέα ούτε η δήλωση συμμετοχής εκπαίδευησης. Για κάθε πληροφορία
μπορείτε να απευθύνεστε στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε.
Αντώνιος Μπούρης
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