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Τ Μ Η Μ Α  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  

Πληροφορίες : Ε. Γερογιάννη                      Ζωγράφου, 2/12/2022 

Τηλ. : 210 7721979                     Αρ.Πρωτ.:       66726 

E-mail : egerogianni@mail.ntua.gr  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 1/2022, 

με α/α συστήματος 177282, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των εταιρειών «EUROMARKET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CHEMITEC - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕXNΟΛΟΓΙΑ 

Π.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΤΑΖΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

 

Κατόπιν των από 24/11/2022, 25/11/2022 και 30/11/2022 αιτημάτων των εταιρειών «EUROMARKET 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CHEMITEC - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕXNΟΛΟΓΙΑ 

Π.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΤΑΖΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» αντίστοιχα, τα οποία κατατέθηκαν μέσω της Επικοινωνίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 1/2022, με α/α συστήματος 177282 και 

στα οποία αναφέρονται:  

 

1) Αίτημα παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών πληροφοριών από την εταιρεία «EUROMARKET 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

«Η εταιρεία μας EUROMARKET IKΕ, προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς είμαστε 

εξειδικευμένοι στο συγκεκριμένο project και διαθέτουμε μεγάλη και πιστοποιημένη εμπειρία.  

A. Σχετικά με τις προδιαγραφές των μεμβρανών και τον τρόπο λειτουργίας τους, εμείς διαθέτουμε 

μεμβράνες του οίκου Mitsubishi, οι οποίες έχουν πόρους 0,05μm και επιφάνεια 50m2 αντί των 0,03μm και 

32m2 που ζητάτε. Επίσης, ο τρόπος συντήρησής της δεν γίνεται με αντίστροφη πλύση που ζητείται, αλλά 

με εβδομαδιαίο χημικό καθαρισμό. Το αποτέλεσμα που θα δώσουν οι μεμβράνες της Mitsubishi είναι 

εγγυημένα ίδιο με αυτό που ζητάτε. Επίσης, οι μεμβράνες δεν είναι μηχάνημα που υπάγεται στην οδηγία 

93/68/EEC για σήμανση CE. Για τον λόγο αυτόν η εταιρεία Mitsubishi δεν διαθέτει CE για τις μεμβράνες 

της, γεγονός φυσικά που δεν την εμπόδισε να είναι η Νο1 εταιρεία παγκοσμίως. Παρακαλούμε 

ενημερώστε μας, αν μπορούμε να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό με τις εν λόγω μεμβράνες τις οποίες 

διαθέτουμε στην αγορά και ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι τους.  

B. Σχετικά με την αντλία αναρρόφησης των μεμβρανών, καθώς δεν απαιτείται αντίστροφη πλύση στις 

μεμβράνες, δεν απαιτείται να είναι λοβών. Απαιτείται να είναι αυτόματης αναρρόφησης. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους αντλία;  

Γ. Τέλος, θα παρακαλούσαμε να μας δοθεί παράταση 20 ημερών για την υποβολή της πρότασής μας, 

καθώς τα έντυπα που ζητούνται να προσκομιστούν και η υποβολή των CE μεταφρασμένων στα Ελληνικά 

απαιτούν αρκετά μεγαλύτερο χρόνο από την ημερομηνία που θέτετε ως καταληκτική για την υποβολή της 

προσφοράς.» 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
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2) Αίτημα παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών πληροφοριών από την εταιρεία 

«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

«Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα έντυπα CE του προσφερόμενου εξοπλισμού, είναι αποδεκτό να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα, καθώς ο εξοπλισμός είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αγγλική είναι επίσημη 

γλώσσα της ΕΕ.» 

 

3) Αίτημα παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών πληροφοριών από την εταιρεία «CHEMITEC - 

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕXNΟΛΟΓΙΑ Π.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΤΑΖΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

 

«Στην παράγραφο 2.2.6.γ (αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα) ζητάτε ΥΔ του προμηθευτή 

του εξοπλισμού περί εγγραφής του στον ΕΜΠΑ και στην περίπτωση που είναι διακινητής τον αριθμό 

μητρώου του προμηθευτή του. Εμείς ως διακινητές δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εγγραφούμε στο 

συγκεκριμένο μητρώο.  Αναζήτησα αυτό το στοιχείο από τους προμηθευτές μου, τόσο για τον ηλεκτρονικό 

όσο και για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και κανείς τους, όχι μόνο δεν ήταν εγγεγραμμένοι αλλά δεν 

γνώριζαν το συγκεκριμένο φορέα, παρ' όλο που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Παρακαλώ 

για την απάντησή σας, κατά πόσον η συγκεκριμένη ΥΔ, είναι απαραίτητη επί ποινής αποκλεισμού, για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό.» 

 

διευκρινίζουμε τα εξής: 

1) προς την εταιρεία «EUROMARKET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

α) Κατόπιν επεξεργασίας των ερωτημάτων σας από την επιστημονική ομάδα του έργου η οποία έχει 

την ευθύνη των τεχνικών προδιαγραφών, σάς ενημερώνουμε ότι για τους σκοπούς του έργου, οι 

αιτούμενες προδιαγραφές αναφορικά με τις μεμβράνες, την επιφάνειά τους, τον τρόπο λειτουργίας 

τους, τον τρόπο συντήρησής τους καθώς και το είδος της αντλίας, παραμένουν ως αναφέρονται στη 

Διακήρυξη (Παράρτημα V / B.Απαιτήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών – Πίνακας Συμμόρφωσης).  

β) Ωστόσο η απαίτηση για Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμο στις Μεμβράνες Υπερδιήθησης 

κοίλων ινών έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στον Πίνακα Συμμόρφωσης ως μέρος του 

εξοπλισμού που απαιτεί σχετική πιστοποίηση, καθώς δεν αποτελεί μηχανολογικό εξοπλισμό και 

επομένως δεν συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

γ) Αναφορικά με το αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, αυτή δύναται να 

παραταθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον όρο 2.1.3 της Διακήρυξης (άρθρο 121, 

παρ. 5 Ν4412/2016). 

 

2) προς την εταιρεία «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της Διακήρυξης προβλέπεται ότι  : 

 

«Τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε περίπτωση που είναι αλλοδαπά πρέπει να συνοδεύονται από 

μετάφραση στα ελληνικά επικυρωμένη σύμφωνα με το άρ. 2.1.4 της παρούσας» 
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3) προς την εταιρεία «CHEMITEC - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕXNΟΛΟΓΙΑ Π.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΤΑΖΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» : 

 

Σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.1 της διακήρυξης, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται με την 

υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει 

μεταξύ άλλων ότι: "είναι παραγωγός ή εισαγωγέας και είναι υπόχρεος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 

2939/2001 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν με αριθμ. ......... ή είναι διακινητής και δεν 

είναι υπόχρεος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αλλά ο παραγωγός ή εισαγωγέας ......................... (αναφέρεται ονομαστικά) 

των ειδών που θα προμηθεύσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ με αριθμ. 

.............". 

Συνεπώς, προκύπτει ευκρινώς ότι, σύμφωνα με τον άνω όρο της διακήρυξης, η εγγραφή στο ΕΜΠΑ και η 

αναγραφή του αριθμού μητρώου ΕΜΠΑ του παραγωγού ή εισαγωγέα στην Υπεύθυνη Δήλωση, απαιτείται 

από την Αναθέτουσα Αρχή ήδη κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς με την υποβολή του άνω 

δικαιολογητικού συμμετοχής.   

 

Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και 

επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the 

implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions» το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο του προγράμματος HORIZON-2020, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101037084, κωδικό 

ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2417, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Χ. Μακρόπουλο και συνολικό προϋπολογισμό 

145.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 34.800,00€, ήτοι σύνολο 

179.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 
Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Καθηγητής  Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου 

    Αντιπρύτανης                                            

Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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