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Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπη-

ρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» ( αρ. 

ΕΣΗΔΗΣ 135674) 

 

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί από τον ΕΔΣΝΑ για τις 

«Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων», 

προς αποσαφήνιση της διακήρυξης υποβλήθηκαν ερωτήματα από ενδιαφερόμενο οικονο-

μικό φορέα, τα οποία επεξεργάστηκε η Υπηρεσία και χορηγούνται οι εξής απαντήσεις: 

Ερώτημα 1. 
 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Απάντηση του Διαγωνιζόμενου, στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Οικονομικής Προσφοράς αναφέρεται ότι: ‘’Ο προσφέρων θα 

επισυνάψει και σε μορφή pdf το τιμολόγιο προσφοράς των μελετών του συγκεκριμένου δια-

γωνισμού’’. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι το ‘’τιμολόγιο προσφοράς των μελετών’’ είναι το Υπό-

δειγμα Προσφοράς.docx που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Απάντηση 1. 

Επιβεβαιώνεται 

Ερώτημα 2. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η ισχύουσα ΑΕΠΟ είναι η Απόφαση με αρ. πρωτ. 

Φ1050/5192/12-12-11 και ΑΔΑ: Β49ΗΟΡ1Κ-ΖΥ4, όπως συμπληρώθηκε με την Απόφαση 



 

 

με αρ. πρωτ. 84331/6113/16/01-11-2016 και ΑΔΑ: 6ΒΕΙΟΡ1Κ-ΣΤΞ και δεν έχει πραγματο-

ποιηθεί άλλη τροποποίηση έως σήμερα. 

Απάντηση 2. 

Επιβεβαιώνεται 

Ερώτημα 3. 

Στο Τεύχος 3: «Μελέτη Λειτουργίας» και στο Τεύχος 4: «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της 

υπ’ αριθ. 44/2020 Μελέτης αναφέρεται «Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που το καθιστά 

(το πρόγραμμα λειτουργίας) απόλυτα συνδεδεμένο με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής πα-

ρακολούθησής». Ωστόσο, στα Τεύχη Δημοπράτησης (Διακήρυξη και προσαρτήματα) δεν 

υπάρχει σαφής αναφορά στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης ως 

μέρος του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. Επιπλέον, στο Τεύχος 6: «Μελέτη 

Λειτουργικού Κόστους ΧΥΤΑ Κυθήρων - Προϋπολογισμός» της υπ’ αριθ. 44/2020 Μελέτης 

δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο λειτουργικό κό-

στος του έργου. 

Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι η διενέργεια ελέγχων, μετρήσεων και ανα-

λύσεων που αφορούν στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου δεν συμπεριλαμ-

βάνονται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακα-

λούμε όπως διευκρινιστούν οι παράμετροι που πρέπει να καταγράφονται, τα σημεία δειγ-

ματοληψίας και η συχνότητα των αναλύσεων. 

Απάντηση 3. 

Η διενέργεια ελέγχων, μετρήσεων και αναλύσεων που αφορούν στην περιβαλλοντική παρα-

κολούθηση του έργου δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης. 

Ερώτημα 4. 

Στο Κεφάλαιο 3: «Απαιτούμενος Κινητός Εξοπλισμός» του Τεύχους 9: «Περιγραφή παρο-

χής υπηρεσιών» της υπ’ αριθ. 44/2020 Μελέτης αναφέρεται: «Για τις ανάγκες διενέργειας 

των εργασιών υγειονομικής ταφής απαιτείται η χρήση των κάτωθι μηχανημάτων - οχημά-

των: (…) 2. Ενός (1) φορτωτή (τροχοφόρου ή ερπυστριοφόρου)». Στον πίνακα της πα-

ραγράφου 1.2 του Τεύχους 6: «Μελέτη Λειτουργικού Κόστους ΧΥΤΑ Κυθήρων - Προϋπο-

λογισμός», όπου προεκτιμάται το κόστος μίσθωσης και λειτουργίας μηχανημάτων, αναφέ-

ρεται «Ένας (1) ερπυστριοφόρος φορτωτής». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν ο φορτωτής που θα παρασχεθεί από τον Πάροχο 



 

 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ερπυστριοφόρος ή μπορεί να παρασχεθεί και τροχοφό-

ρος (ελαστιχοφόρος). 

Απάντηση 4. 

Ο φορτωτής που θα παρασχεθεί από τον Πάροχο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ερπυ-

στριοφόρος. 
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