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Τ Μ Η Μ Α  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  

 

Πληροφορίες : Ε. Κακάτσου Ζωγράφου,01/ 12/2022 

Τηλ. : 210 7722957 Αρ.Πρωτ.: 66042 

E-mail : elenika@central.ntua.gr   

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 
7/2022, με α/α συστήματος 176298. 
 
Σχετικά: Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, λοιπού 
εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING 
CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο 
SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 
PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών 
Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο, συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας 60.483,86€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%  14.516,13€, 74.999,99€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 

Τμήμα 1: Πλαστικοί κάδοι και σακούλες/ σάκοι οργανικών αποβλήτων 
Τμήμα 2: Μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην ομάδα κομποστοποίησης 
Τμήμα 3: Χημικά αναλώσιμα κομποστοποίησης για τον έλεγχο της διεργασίας της κομποστοποίησης 
Τμήμα 4: Επί τόπου εργαστήριο στην μονάδα κομποστοποίησης (Onsite Lab) 
Τμήμα 5: Κόσκινο ραφιναρίσματος για το ραφινάρισμα του έτοιμου κομπόστ 
Τμήμα 6: Ζυγός πλατφόρμας για την ζύγιση ογκωδών 
Τμήμα 7: Συσκευή online μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας κάδων κομποστοποίησης 
Τμήμα 8: Αναπνευσιόμετρο (Respirometer) 
Τμήμα 9: Συσκευή φόρτωσης, εκφόρτωσης και συσκευασία κομπόστ 

 
Κατόπιν αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 61986/15-11-2022 διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ: 22PROC011603295) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 7/2022, με α/α συστήματος 
176298 το οποίο υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα στις 28-11-2022 μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα 

 210-772 1348, e-mail: ereyna@central.ntua.gr 
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1η  ΕΡΩΤΗΣΗ: 

«Στη διακήρυξη στην παράγραφο §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στη σελίδα 25-26, 
αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν: «τις κυριότερες συμβάσεις 
προμηθειών που έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία με αναφορά αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή του ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από αντίστοιχες βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης ή έγγραφα που να αποδεικνύουν την υλοποίηση τουλάχιστον μίας συναφούς 
προμήθειας την ορισθείσα τριετία».  
Η εταιρεία μου έχει εκτελέσει και ολοκληρώσει το έτος 2021 συμβάσεις βιοδιασπώμενων σακουλών και 
οικιακών κάδων κομποστοποίησης κήπου.  
Παρακαλώ θερμά, όπως διευκρινίσετε αν οι παραπάνω συμβάσεις καλύπτουν την απόδειξη 
υλοποίησης τουλάχιστον μίας συναφούς προμήθειας κατά την ορισθείσα τριετία, όσον αφορά το Τμήμα 
1 της παρούσας διακήρυξης.» 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
 
Αρμόδια για να αξιολογήσει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα εκάστου υποψηφίου 
οικονομικού φορέα, κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.2 της διακήρυξης, είναι η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Συνεπώς, εκείνη θα αξιολογήσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά που θα υποβληθούν προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων και θα εισηγηθεί προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εάν 
πληρούν ή όχι τα σχετικά κριτήρια επιλογής.  

 

2η  ΕΡΩΤΗΣΗ: 

«Στη διακήρυξη στην παράγραφο §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στη σελίδα 26, 
αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν: «το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και 
την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, 
απαιτείται να κατατεθεί σχετική τεχνική επάρκεια όπου θα περιγράφεται η επιχείρηση, το 
επιστημονικό προσωπικό και ο σχετικός εξοπλισμός που διαθέτει» και στη σελίδα 31 προς απόδειξη 
των παραπάνω να προσκομίσουν «β) Κατάλογο τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον 
έλεγχο ποιότητας».  
 
Η εταιρεία μου δεν διαθέτει προσωπικό ως ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), αλλά έχει δικαίωμα 
συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο §2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής. Επίσης, τα είδη του Τμήματος 1 
«1.1. Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 7 έως 10 lt, 1.2. Βιοδιασπώμενες σακούλες κάδου κουζίνας 
χωρητικότητας 10 L, 1.3. Βιοδιασπώμενες σακούλες χωρητικότητας 120 L και 1.4. Μεγάλοι υφασμάτινοι 
σάκοι (Big-Bag) αποκομιδής απορριμμάτων», δεν απαιτούν επιστημονικό ή/και τεχνικό προσωπικό, 
σχετικό εξοπλισμό επιχείρησης, εξειδικευμένη εγκατάσταση ή/και συναρμολόγηση, καθώς τα προϊόντα 
παραδίδονται έτοιμα για χρήση. Ακόμη, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς του κάδου 7 έως 10 Lt και των 
σακουλών, τα είδη αντικαθίστανται εξ’ ολοκλήρου και δεν χρειάζεται να παρέμβει τεχνικό προσωπικό. 
Επιπλέον, στη διακήρυξη στη σελίδα 67 αναφέρεται ότι τεχνική υποστήριξη απαιτείται μόνο για τα 
τμήματα 4-9. 
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Με γνώμονα τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλώ όπως διευκρινίσετε, αν απαιτείται για το Τμήμα 1 
να κατατεθεί κατάλογος τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών προς απόδειξη της 
προαναφερόμενης σχετικής τεχνικής επάρκειας, από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) που δεν 
διαθέτει προσωπικό και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδώσει πίνακα προσωπικού και να προσκομίσει 
τα παραπάνω ζητηθέντα». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Oι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον όρο 2.2.1 της διακήρυξης και δεν διαθέτουν τεχνικό προσωπικό (ή/και υπεύθυνο 
για έλεγχο ποιότητας), όπως λ.χ. φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις, ευνόητο είναι ότι θα 
πρέπει οι ίδιοι οι προσφέροντες (ως φυσικά πρόσωπα ή/και ατομικές επιχειρήσεις) να πληρούν τα 
προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής και να διαθέτουν τους τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 
εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (εφόσον βέβαια δεν στηρίζονται και στην 
ικανότητα τρίτων ή δεν πρόκειται να αναθέσουν τμήμα της σύμβασης σε τρίτο μέσω υπεργολαβίας, 
κατά τον όρο 2.2.8 της διακήρυξης), ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Τμήματος του διαγωνισμού. 
Υπενθυμίζεται δε ότι, η τεχνική υποστήριξη απαιτείται μόνο για τα Τμήματα 4-9 του διαγωνισμού. 

 

3η  ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
«Στη διακήρυξη στην παράγραφο §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στη σελίδα 26, 
αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν: «τα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Να δηλώνεται ο αριθμός του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.Α.Ν.»  
Ο παραγωγός των προσφερόμενων ειδών του Τμήματος 1 βρίσκεται σε ενεργή και εν εξελίξη 
διαδικασία για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν., και αναμένεται να εκδοθεί ο σχετικός αριθμός μητρώου 
Α.Μ.Π. (Αριθμός Μητρώου Παραγωγού).  
Παρακαλώ θερμά, όπως διευκρινίσετε αν γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση με ηλεκτρονική ψηφιακή 
υπογραφή του προμηθευτή ή του παραγωγού, όπου θα δηλώνεται ότι βρίσκεται εν αναμονή έκδοσης 
του αριθμού μητρώου παραγωγού Α.Μ.Π. και ότι θα προσκομίσει τον αριθμό μόλις εκδοθεί, σε κάθε 
περίπτωση πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.» 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

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. .............". 
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Συνεπώς, προκύπτει ευκρινώς ότι, σύμφωνα με τον άνω όρο της διακήρυξης, η εγγραφή στο ΕΜΠΑ και 
η αναγραφή του αριθμού μητρώου ΕΜΠΑ στην Υπεύθυνη Δήλωση, απαιτείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ήδη κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς με την υποβολή του άνω δικαιολογητικού συμμετοχής. 
  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π 
 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. 
Χατζηγεωργίου 

  Αντιπρύτανης  Έρευνας και Δια 
Βίου Εκπαίδευσης 
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