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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18-06-2021 

                                                                                                         ΠΡΟΣ  
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
(ΟΤΑ)  
 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗMA ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣEΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. 07/2021 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αξιότιμοι Κύριοι/ες, 

Σχετικά με την υπ. αριθ. 07/2021 διακήρυξη για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1: 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η υποχρέωση του αναδόχου για το αντικείμενο της 
σύμβασης για τις ανωτέρω υπηρεσίες εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες 
για το προσωπικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες (μισθοδοσία, ασφάλιση, εμβολιασμοί, 
κ.λπ.) και δεν συμπεριλαμβάνεται καμία από τις υπόλοιπες δαπάνες που απαιτούνται για 
την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων (λειτουργία) στο ΕΜΑΚ και στον ΧΥΤΥ, 
όπως (ενδεικτικά και μη εξαντλητικά) είναι οι δαπάνες που αφορούν την συντήρηση 
εξοπλισμού, τις επισκευές των οχημάτων, τις ασφάλειες των οχημάτων και των 
εγκαταστάσεων, το κόστος ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, το κόστος υδροδότησης, τα 
καύσιμα οχημάτων και μηχανημάτων και τα διάφορα αναλώσιμα για όλες τις εργασίες 
διαχείρισης των αποβλήτων. 

Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να διευκρινιστεί ρητά και με σαφήνεια ποιες 
δαπάνες περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2: 

Ως προκύπτει από το Παράρτημα VI έχει υπολογιστεί για αποζημιώσεις απόλυσης το 
ποσό των 303.719,96€ για το διάστημα της διετίας από την έναρξη της σύμβασης. 
Υποερώτημα α :Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. 
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Υποερώτημα β: Για το διάστημα της προαίρεσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν 
έχει υπολογιστεί κάποιο ποσό; 
Υποερώτημα γ: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση που ανάδοχος κριθεί 
εταιρεία που απασχολεί ήδη το προσωπικό από εν ισχύ σύμβαση το ποσό αυτό 
προσαυξάνεται λόγω της παλαιότητας των εργαζομένων; 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Σχετικά με την αναφορά στην παρ.13,σελ.47 : 
…13. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
αρνηθεί την καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η 
καταβολή οφειλομένων εργασιών σε αυτόν…. 
και προκειμένου έκαστος συμμετέχων να καταρτίσει μία ορθή οικονομοτεχνική 
προσφορά, 
 
Υποερώτημα α:Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι η μέση οφειλή το τελευταίο 1 
έτος για τις αντίστοιχες με τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες ; 
 
Υποερώτημα β:Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε επίσης βάσει ποιας νομοθεσίας και ποιο 
είναι το ύψος των τόκων από τυχόν καθυστέρηση καταβολών προς τον ανάδοχο; 
 
 

Μετά τιμής 

Για την Εταιρεία 
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