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ΠΡΟΣ:  
 
ΚΟΙΝ: 

Ενδιαφερόµενους  

 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισµός στραγγιστικού δικτύου - 
ρεµάτων ΠΕ Πιερίας» 
 

 
 
Έχοντας υπόψη  :  Την ∆ιακήρυξη του έργου του θέµατος µε το συνηµµένο Παράρτηµα που αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της.  

∆ιευκρινίζουµε  ότι  :   

1. Στην σελ 61 της διακήρυξης του θέµατος, στο άρθρο µε αρ. ΑΤ 7 ο σωστός αριθµός ιπποδύναµης 

είναι 351 PS αντί του λανθασµένου 321 PS. 

2. Στην σελ. 64 της διακήρυξης του θέµατος, στον ενδεικτικό προϋπολογισµό στο άρθρο: 

a. ΑΤ 8 υπάρχει η έκφραση «Ωριαία αποζηµίωση απασχόλησης φορτηγού ωφέλιµου 

φορτίου άνω των 10 τόνων και µέχρι 18 τόνων» αντί τις ορθής «Ωριαία αποζηµίωση 

απασχόλησης φορτηγού ωφέλιµου φορτίου άνω των 8 τόνων και µέχρι 14 τόνων».  

b. ΑΤ 9 υπάρχει η έκφραση «Ωριαία αποζηµίωση απασχόλησης φορτηγού ωφέλιµου 

φορτίου άνω των 18 τόνων» αντί τις ορθής «Ωριαία αποζηµίωση απασχόλησης φορτηγού 

ωφέλιµου φορτίου άνω των 14 τόνων». 

3. Στις εκφράσεις:  

a. « …άνω… » η τιµή αναφέρεται σε όχηµα που διαθέτει χαρακτηριστικά άνω της 

αναγραφόµενης τιµής  η οποία δεν περιλαµβάνεται. 

b. « …µέχρι … » και « …µέχρι και… » η τιµή αναφέρεται σε όχηµα που διαθέτει 

χαρακτηριστικά µέχρι της αναγραφόµενης τιµής η οποία περιλαµβάνεται. 

4. Στην σελ 67 άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ της διακήρυξης του θέµατος η αναφορά « …µε πεδίο πιστοποίησης 

σχετικό µε εργασίες και υπηρεσίες καθαρισµού ρεµάτων, εξυγίανσης και καθαρισµού εδάφους …» 

στα Πιστοποιητικά περιλαµβάνει τα πεδία « … υδραυλικά έργα και καθαρισµού ρεµάτων…». 
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5. Οι άδειες δεν απαιτούνται κατά την διενέργεια του διαγωνισµού αλλά είναι αναγκαίο κατά την 

εκτέλεση των εργασιών να υπάρχουν τα οχήµατα ως ιδιόκτητα ή µέσω ιδιωτικής σύµβασης µεταξύ 

παρόχου (ο εκτελών την σύµβαση) και τρίτου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όπως προβλέπεται στην 

Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης, η επιλογή των σηµείων 

επέµβασης και η επιλογή των οχηµάτων που θα απαιτηθούν θα γίνει από τον φορέα επίβλεψης, µε 

έναρξη εργασιών σε συγκεκριµένους χρόνους όπως απαιτούνται µε αυστηρή τήρηση των 

χρόνων ανταπόκρισης και εργασίας.  
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