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ΘΕΜΑ:  Παροχή  διευκρινήσεων  για  την  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού/ 
μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 
ΣΧΕΤ: 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν  για 
την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του θέματος διευκρινίζουμε ότι:

1  ον  .   Στο Παράρτημα Β' της Διακήρυξης, άρθρο 1.7, Παράγραφο  VII ζητά να 
κατατεθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς : «Πιστοποιητικά που να 
βεβαιώνουν  τήρηση  των  προδιαγραφών  ή  προτύπων  των  προϊόντων, 
σύμφωνα με την μελέτη - τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου».
Ερώτηση : Για την τήρηση των παραπάνω αρκεί η κατάθεση για κάθε προϊόν, 
του  Πιστοποιητικού  ISO 9001  :  2008  του  εργοστασίου  κατασκευής  του 
προϊόντος ; 
Απάντηση : Ναι, αρκεί η κατάθεση του Πιστοποιητικού ISO για κάθε προϊόν.

2  ον  .     Πολλά δικαιολογητικά δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων είναι εκτυπωμένα 
ηλεκτρονικά  από  αρχεία  PDF (Πιστοποιητικά  ISO,  πιστοποιητικά 
επιμελητηρίου,  πιστοποιητικά  ΓΕΜΗ,  ισολογισμοί,  πίνακες  προσωπικού, 
ασφαλιστικές ενημερότητες κλπ).
Ερώτηση : Μετά την εφαρμογή του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014), 
αρκεί η ηλεκτρονική εκτύπωση ή χρειάζονται κάποια επικύρωση ;
Απάντηση : Αρκεί η ηλεκτρονική εκτύπωση.

3  ον  .    Στο  Παράρτημα  Β'  της  Διακήρυξης,  άρθρο  1.7  παράγραφος  ΙΙΙ 
αναφέρεται  ότι  πρέπει  να  κατατεθεί  :  «  Κατάσταση  προσωπικού  που 
απασχολεί η επιχείρηση, κατά ειδικότητα  θεωρημένη από αρμόδια αρχή». 
Ερώτηση  : Από  το  έτος  2013  και  μετέπειτα,  οι  καταστάσεις  προσωπικού 
υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ηλεκτρονικά και δεν θεωρούνται 
από καμία Δημόσια Αρχή.
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Τι θα πρέπει να κάνουμε ;
Απάντηση : Η κατάσταση προσωπικού κάθε διαγωνιζομένου θα υποβληθεί 
στην μορφή που εκτυπώνεται  και  θα είναι  υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο.

4  ον  .    Στο  παράρτημα  Β’  της  Διακήρυξης,  άρθρο  1.7.,  παράγραφος  α3) 
αναφέρεται :  "Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχής από το 
οποίο να προκύπτει  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία." 
Ερώτηση  :  Χρειάζεται  ένορκη  δήλωση  για  τις  φράσεις  "  ή  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση" και "ή άλλη ανάλογη διαδικασία" ;
Απάντηση  : Όχι  δεν  χρειάζεται  ένορκη  δήλωση για  τις  ως άνω φράσεις, 
αρκούν τα  πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  αρχής  από το 
οποίο να προκύπτει  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

5  ον  .    Στο  παράρτημα  Β’  της  Διακήρυξης,  άρθρο  1.7.,  παράγραφος  III. 
αναφέρεται : "Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απασχολεί ικανό επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό για την ρύθμιση και υποστήριξη της λειτουργίας και 
συντήρησης  του  προσφερόμενου  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  ήτοι: 
Μηχανολόγο  –  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό  ή  Μηχανολόγο  Μηχανικό  ή 
Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  Ηλεκτρονικό  Μηχανικό,  Μηχανικό  Αυτοματισμών, 
συντηρητή ηλεκτροτεχνίτη, συντηρητή υδραυλικό." 
Ερώτηση  :  Το  προσωπικό,   Μηχανολόγος  –  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ή 
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός,  Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός, Μηχανικός Αυτοματισμών, θα πρέπει να είναι Π.Ε. ή Τ.Ε. ;
Επίσης το προσωπικό , συντηρητής ηλεκτροτεχνίτης, συντηρητής υδραυλικός, 
ποιας βαθμίδος και ειδικότητας πρέπει να είναι ; 
Απάντηση :  Το προσωπικό,  Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή 
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός,  Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός, Μηχανικός Αυτοματισμών, μπορεί να είναι Π.Ε. ή Τ.Ε.
Το προσωπικό,  συντηρητής  ηλεκτροτεχνίτης  θα πρέπει  να  είναι  αδειούχος 
ηλεκτροτεχνίτης Γ’ ειδικότητας, ενώ ο συντηρητής υδραυλικός θα πρέπει να 
είναι αδειούχος τεχνίτης υδραυλικός.

6  ον  .    Στο  παράρτημα  Β’  της  Διακήρυξης,  άρθρο  1.7.,  παράγραφος  IV 
αναφέρεται  :  "Κάθε  διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  να  εφαρμόζει:  α)  σύστημα 
Διαχείρισης  Ποιότητας  σύμφωνα με  το  πρότυπο EN ISO 9001 :  2008,  β) 
σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ  ISO 
14001 :  2004 και  γ)  σύστημα  Διαχείρισης  της  Υγείας  και  Ασφάλειας  στην 
Εργασία  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  OHSAS  18001  :  2007.  Τα  αντίστοιχα 
πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  αναγράφουν  στο  πεδίο  εφαρμογής,  την 
συντήρηση  και  επισκευή  αντλιοστασίων  ύδρευσης,  αποχέτευσης.  Τα 
παραπάνω πιστοποιητικά θα κατατεθούν με την προσφορά." 
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Ερώτηση  :  Άλλος  τρόπος  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  εφαρμόζει  τα  παραπάνω 
συστήματα διαχείρισης, εκτός από την κατάθεση του εν ισχύ πιστοποιητικού 
από διαπιστευμένο φορέα υπάρχει ; 
Απάντηση  :  Ότι ο  διαγωνιζόμενος  εφαρμόζει  τα  παραπάνω  συστήματα 
διαχείρισης, αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση του εν ισχύ πιστοποιητικού 
από διαπιστευμένο φορέα.

7  ον  .    Στο  παράρτημα  Β’  της  Διακήρυξης,  άρθρο  1.7.,  παράγραφος  V 
αναφέρεται  :  "Κάθε  διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  κατάλληλο 
εξοπλισμό και οχήματα για την ανέλκυση, την μεταφορά και την τοποθέτηση 
των αντλιών των αντλιοστασίων. Η ύπαρξη των παραπάνω θα αποδεικνύεται 
για μεν τα οχήματα με την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας κάθε οχήματος 
και  με  περιγραφή των δραστηριοτήτων και  εγκαταστάσεων και  πίνακα του 
τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης." 
Ερώτηση  :  Όταν  αναφέρεται  κατάλληλος  εξοπλισμός  και  οχήματα  για  την 
ανέλκυση, εννοείται γερανοφόρο όχημα ; 
Απάντηση : Ναι εννοείται γερανοφόρο όχημα, με άδεια κυκλοφορίας.

Αιγίνιο, 02/12/2014
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Τμήματος Τεχνικών Έργων 

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ


