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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού TED 
041/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των υπαίθριων και στεγασμένων χώρων της 
ΟΛΘ ΑΕ.   
 
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
Ερώτημα 1 
Στην παράγραφο 2.3. Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα (σελ.3), αναφέρεται: «Ειδικότερα, θα πρέπει οι 
οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση ετήσιας διάρκειας για κάθε ένα από τα 
τρία τελευταία έτη (2017, 2018, 2019), αξίας ίσης με τον ετήσιο προϋπολογισμό της παρούσας. Η ετήσια 
διάρκεια μπορεί να προκύπτει είτε από μια σύμβαση είτε από συνεχόμενες παρατάσεις – αναθέσεις». 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο παραπάνω όρος μπορεί να καλυφθεί ανά έτος από περισσότερες 
από μια συμβάσεις που να τηρούν τους παραπάνω όρους και να καλύπτουν αθροιστικά το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 
Απάντηση 
Ο ως άνω όρος δεν μπορεί να καλυφθεί από περισσότερες από μία συμβάσεις ανά έτος. 
 
 
Ερώτημα 2 
Στο άρθρο 10 – Περιεχόμενα (υπό) φακέλου Οικονομική Προσφορά (σελ. 8), αναφέρεται ότι το κόστος 
εξοπλισμού δεν μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 7% της τελικής τιμής. Οποιαδήποτε 
προσφορά δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα απορρίπτεται. Δεδομένου ότι ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός δύναται να είναι μισθωμένος ή ιδιόκτητος, προτείνεται οι συμμετέχοντες να συνυποβάλλουν με 
την οικονομική τους προσφορά ανάλυση του κόστους εξοπλισμού, στην οποία θα αναφέρουν αναλυτικά 
το κόστος της μίσθωσης ανά περίπτωση, προκειμένου να υπάρχει ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης και ίση 
μεταχείριση των διαγωνιζομένων.    
Απάντηση  
Δεν απαιτείται ο επιμερισμός του κόστους του εξοπλισμού, το οποίο όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 δεν 
μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 7% της τελικής τιμής. 
 
 
Ερώτημα 3 
Στο άρθρο 2 – Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού (σελ. 12), αναφέρεται: «ο ανάδοχος θα 
διαθέσει ιδιόκτητο ή μισθωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό».  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια είναι η διαδικασία για την τεκμηρίωση στην περίπτωση της 
μίσθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον ανάδοχο. 
Απάντηση 
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται: α) ο εξοπλισμός που θα μισθωθεί και β) η δέσμευση  για την προσκόμιση 
των μισθωτηρίων συμβολαίων κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο συμμετέχων 
αναδειχθεί ανάδοχος του έργου.     
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Ερώτημα 4 
Στο άρθρο 2 – Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού (σελ. 12), αναφέρεται ότι ο ελάχιστος 
εξοπλισμός για την καλή εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει «2 απορριμματοφόρα, το ένα εκ των οποίων 
θα διατεθεί από την ΟΛΘ ΑΕ».  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση του κόστους καυσίμων, εάν το 
δεύτερο απορριμματοφόρο, το οποίο θα διατεθεί από τον ανάδοχο, θα κινείται και εκτός του λιμένα.   
Απάντηση 
Το απορριμματοφόρο που θα διατεθεί από τον ανάδοχο δεν θα κινείται εκτός του λιμένα. 
 
 
Ερώτημα 5 
Στο άρθρο 2 – Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού (σελ. 12), αναφέρεται ότι ο ελάχιστος 
εξοπλισμός για την καλή εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει «2 σάρωθρα με ενσωματωμένο εξάρτημα 
καταιονισμού οδοστρώματος, ένα εκ των οποίων θα διατεθεί από την ΟΛΘ ΑΕ».  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου απαιτείται το δεύτερο 
σάρωθρο, το οποίο θα διατεθεί από τον ανάδοχο, να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 2m3.  
Απάντηση 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για τη χωρητικότητα της δεξαμενής του σαρώθρου. 
 
 
Ερώτημα 6 
Στο άρθρο 3 – Περιγραφή τακτικών εργασιών (σελ.13), αναφέρεται: «Τα αστικά απορρίμματα…… θα 
μεταφέρονται με απορριμματοφόρο της ΟΛΘ ΑΕ, με ευθύνη και επίβλεψη του αναδόχου και θα 
απορρίπτονται στο χώρο που ορίζεται από τους Ο.Τ.Α.» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο ανάδοχος εμπλέκεται στη διαδικασία πληρωμής των τελών 
απόρριψης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, η οποία εκ του Νόμου βαρύνει τον παραγωγό. 
Απάντηση 
Τα τέλη του ΧΥΤΑ πληρώνονται από την ΟΛΘ ΑΕ. 
 
 
Ερώτημα 7 
Στο άρθρο 3 – Περιγραφή τακτικών εργασιών (σελ. 13), αναφέρεται: «Ιδιαίτερο συνεργείο-ομάδα θα 
συσταθεί με αντικείμενο το συνεχή καθαρισμό των ανεξάρτητων υπαίθριων χώρων υγιεινής.»  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το εν λόγω συνεργείο θα απασχολείται Σάββατο – Κυριακή και 
Αργίες. 
Απάντηση 
Το εν λόγω συνεργείο θα απασχολείται από Δευτέρα έως και Σάββατο, 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Δεν θα 
απασχολείται κατά τις Κυριακές και Αργίες. 
 
 
Ερώτημα 8 
Στο άρθρο 6 – Υλικά, βοηθητικός εξοπλισμός (σελ.16), αναφέρεται: «ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
σε επαρκή ποσότητα όλα τα απαραίτητα βοηθητικά μέσα για την εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε 
άλλο εξοπλισμό απαιτείται για την καλή εκτέλεση των εργασιών που αναλύονται και περιγράφονται στην 
παρούσα.»  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το μέγεθος, το χρώμα και την ποσότητα των τροχήλατων κάδων 
που θα απαιτηθούν. 
Απάντηση 
Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν δέκα (10) τροχήλατοι κάδοι των 80l, σε σκούρο χρώμα. 
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Ερώτημα 9 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε πώς πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ (σελ. 23) δεδομένου ότι α) η περιγραφή στις δυο πρώτες γραμμές είναι ίδια και β) τόσο το 
μηνιαίο κόστος ανά άτομο όσο και το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών διαφοροποιούνται ανάλογα με 
τη μισθοδοτική σχέση και την ειδικότητα.  
Απάντηση 
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να συμπληρωθεί η δεύτερη γραμμή του πίνακα και η στήλη που αφορά το 
ποσοστό. Αναφορικά με το μηνιαίο κόστος ανά άτομο διευκρινίζεται ότι θα συμπληρωθεί το μέσο σταθμικό 
κόστος ανά άτομο, για το σύνολο των ατόμων που απαιτεί η διακήρυξη, βάσει όσων ορίζονται στο άρθρο 
10.  
 
 
 

Διεύθυνση Προμηθειών & Επενδύσεων ΟΛΘ ΑΕ 


