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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 20-07-2022 
 
ΠΡΟΣ  
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 50, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73135 
 

  
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 10/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 
163446). 
  
Αξιότιμοι Κύριοι/ες,  

Σχετικά με το ως άνω θέμα, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι σημεία: 

1) Στη σελίδα 15, στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται 

«….Στο ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται: ….ένας (1) 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ….δύο (2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ….» . 

Στη σελίδα 16, στην αντίστοιχη παράγραφο για τις εν λόγω ειδικότητες  αναφέρεται: 

«Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι 

:α) όσον αφορά τις ειδικότητες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ…. …ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕ…».  

Καθότι προφανώς έχει αναφερθεί εκ παραδρομής διαφορετικά στα 2 ως άνω αποσπάσματα της 

διακήρυξης (σελ.15 και 16) και προς αποφυγή λάθους στην προσφορά μας, παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε για την εν λόγω ζητούμενη αναφερόμενη ειδικότητα του «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», αν η ορθή απαίτηση αφορά κατοχή πτυχίου ΤΕ. 

Αντιστοίχως η παραπάνω διαφορά εντοπίζεται στις σελ.19 και 20 της διακήρυξης. 

 

 

2) Από τη σελίδα 15 της διακήρυξης προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν τα 

προβλεπόμενα έγγραφα/στοιχεία για έναν χειριστή με άδεια χειριστή ομάδας Α’ ειδικότητας 3.7 . 

Επιπρόσθετα από τη σελ.16 της διακήρυξης αναφέρονται 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.7 αναφέροντας επιπλέον και 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.7. 

Αντιστοίχως η παραπάνω διαφορά εντοπίζεται στις σελ.19 και 20 της διακήρυξης. 
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Προς αποφυγήν τυχών λαθών στην υποβολή της προσφοράς μας, παρακαλώ όπως μας 

διευκρινίσετε αν έχει αναφερθεί εκ παραδρομής η ειδικότητα  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.7 στις σελ.16 και 20, σε αντίθεση με τις σελ.15 και 

19 όπου η απαίτηση αφορά μόνο 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ 

Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.7. 

 

3) Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η υποχρέωση του αναδόχου για το αντικείμενο της σύμβασης 

για το έργο «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» εξαντλείται 

αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες για το προσωπικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες (μισθοδοσίες 

,ασφάλιση) και δεν συμπεριλαμβάνονται καμία από τις υπόλοιπες δαπάνες που απαιτούνται για τη 

συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων (λειτουργία) στο ΕΜΑΚ και στο ΧΥΤΥ, όπως 

ενδεικτικά και μη εξαντλητικά είναι οι δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση εξοπλισμού ,τις 

επισκευές οχημάτων, τα καύσιμα οχημάτων και μηχανημάτων, τα μέσα ατομικής προστασίας, την 

εκπαίδευση, οργάνωση και εποπτεία εργασιών και προσωπικού. 

Μετά τιμής 

Για την Εταιρεία 
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