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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

---------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195
Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
-----------------------------------ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ
ΤΗΛ.: 213 2025912
E-mail: itolios@neasmyrni.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση διευκρινίσεων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Εργασίες συντήρησης
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» με αρ. πρωτ. 15551/30-06-21 της περίληψης
διακήρυξης» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 134764

Σχετικά: Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 18143/23-07-2021 αίτημα διευκρινίσεων της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ως προς το πρώτο ερώτημα και προς απόδειξη συμμόρφωσης για το πρότυπο για την
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το νεότερο πρότυπο iso 45001:2018 καλύπτει τις
απαιτήσεις του διαγωνισμού και γίνεται αποδεκτή η κατάθεση του κατά το στάδιο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους διακήρυξης – άρθρο
2.2.7..

Ως προς ο δεύτερο ερώτημα και προς απόδειξη της συγκεκριμένης απαίτησης διευκρινίζεται
ότι ο Οικονομικός Φορέας (εφεξής ΟΦ) απαιτείται να δηλώσει στο ΕΕΕΣ την κάλυψη της
συγκεκριμένης απαίτησης και θα προσκομίσει κατά το στάδιο δικαιολογητικών
κατακύρωσης αποδεικτό ΣΕΠΕ και γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου των
υφιστάμενων εργασιών.

Ως προς το τρίτο ερώτημα και προς απόδειξη της συγκεκριμένης απαίτησης διευκρινίζεται
ότι ο ΟΦ θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ, ότι για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, διαθέτει τα

απαιτούμενα μηχανήματα, οχήματα και λοιπά, ενώ θα προσκομίσει κατά το στάδιο
δικαιολογητικών κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, άρθρο 8 κριτήρια επιλογής – περίπτωση γ – τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα της υπ’ αριθ. 61/2020 μελέτης του εν λόγων διαγωνισμού.

Ως προς το τέταρτο ερώτημα διευκρινίζεται ότι το απαιτούμενο ποσό δύναται να καλυφθεί
και αθροιστικά σε περισσότερες από μια συμβάσεις.

Ως προς το πέμπτο ερώτημα διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στις
υποχρεώσεις του αναδόχου και δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής του διαγωνισμού. Συνεπώς
δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά το στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης αλλά ούτε
και η δήλωση από μέρος του ΟΦ στο ΕΕΕΣ. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τη συλλογή και
μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια από την περιφέρεια Αττικής (ν.
4685/2020 ΦΕΚ 92 Α/07-05-2020) αλλά αντί αυτής εγγραφή και καταχώρηση στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 και ασφαλιστήριο
συμβόλαιο που προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν. 4685/2020.

Ως προς το έκτο ερώτημα διευκρινίζεται ότι στο έντυπο οικονομικής προσφορά σύμφωνα
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο τεύχος του διαγωνισμού δεν θα συμπληρωθούν
ποσότητες παρά μόνο οι προσφερόμενες τιμές μονάδος καθώς και το ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ,
ΦΠΑ 24% και ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ.
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