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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο24/2018 για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός (1) ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV» 

Σχετ.: α) Τα με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 18960/22-6-2018 και 18961/22-6-2018 αιτήματα 

συμπληρωματικών πληροφοριών ερώτημα της εταιρείας ΖΑΙΜΑΙ, ΝΤΕΑ – ΚΟΥΠΑΣ, 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

β) β) Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 16482/1-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων 

και Δικτύων Ύδρευσης 

 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 

ΖΑΙΜΑΙ, ΝΤΕΑ – ΚΟΥΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τα οποία αναρτήθηκαν μέσω διαδικτυακού 

τόπου ΕΣΗΔΗΣ την 22/6/2018, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης παραθέτει 

τις κάτωθι διευκρινήσεις: 

Αίτημα - ερώτηση: «Το ISO 9001:2008 έχει αντικατασταθεί με το 9001:2015. Παρακαλώ 

διευκρινίστε μας ποιο ακριβώς θέλετε ή αν θέλετε και τα δύο».  

Απάντηση: «Σχετικά με το ερώτημα του θέματος σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητος ISO 9001:2008 και ISO 9001:2015 γίνονται εξίσου αποδεκτά εφόσον 

αυτά βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού». 

Αίτημα - ερώτηση: «Εκτός από το συμφωνητικό συνεργασίας, με ποιον άλλον τρόπο 

μπορούμε να αποδείξουμε την συνεργασία μας με τον συνεργάτη που θα κάνει την εγκατάσταση 

και ο οποίος να είναι αποδεκτός από εσάς;»  



Απάντηση:  «Σχετικά με το ερώτημα του θέματος σας ενημερώνουμε ότι, για την απόδειξη 

συνεργασίας μεταξύ δύο ή παραπάνω μερών, εκτός από συμφωνητικό συνεργασίας, θα γίνουν 

αποδεκτές ισάριθμες έγκυρες(σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης) Υπεύθυνες Δηλώσεις 

στις οποίες ο νόμιμος εκπρόσωπος της κάθε πλευράς θα δεσμεύεται σχετικά στα πλαίσια της 

υλοποίησης του αντικειμένου της Διακήρυξης». 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών  

 
 

Συνημμένα 
Τα με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 18960/22-
6-2018 και 18961/22-6-2018 αιτήματα 
συμπληρωματικών πληροφοριών της 
εταιρείας ΖΑΙΜΑΙ, ΝΤΕΑ – ΚΟΥΠΑΣ, 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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