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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
 
Στο Παράρτηµα ΙΙΙ – 2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8 
αναγράφεται ότι:  
«Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίσει ότι όσα σκου̟ίδια ενδέχεται να είναι 
µολυσµένα ή να α̟οτελέσουν κίνδυνο για το ̟ροσω̟ικό θα το̟οθετούνται σε 
χωριστές κόκκινες σακούλες, των ο̟οίων η α̟οκοµιδή θα γίνεται µε τον 
κατάλληλο τρό̟ο. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει σε κάθε σταθµό ειδικές σακούλες 
σκου̟ιδιών (συνήθως είναι κόκκινες), ̟ροκειµένου να συλλέγει µολυσµατικά 
α̟ορρίµµατα . Η συχνότητα της α̟οκοµιδής αυτού του τύ̟ου είναι ̟ολύ µικρή 
έως ανύ̟αρκτη και η α̟οκοµιδή θα γίνεται α̟ό τον Ανάδοχο. Τα δε 
µολυσµατικά α̟ορρίµµατα δεν θα α̟οµακρύνονται ό̟ως τα αστικά 
α̟ορρίµµατα αλλά ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την διαχείρισή τους. Ο 
Ανάδοχος θα γνωστο̟οιήσει στην ΣΤΑΣΥ την διαδικασία διαχείρισης των 
µολυσµατικών α̟ορριµµάτων η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ακολουθεί την κείµενη 
νοµοθεσία όσον αφορά την α̟οκοµιδή, α̟οθήκευση και διάθεσή τους ̟ρος 
α̟οµάκρυνσή ή και καταστροφή αυτών. Ως εκ τούτου δεν α̟αιτείται κά̟οιο 
α̟οδεικτικό στοιχείο κατά την υ̟οβολή των ̟ροσφορών».  
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε, εάν α̟αιτείται α̟ό τη διακήρυξη η 
κατοχή α̟ό τον υ̟οψήφιο ανάδοχο και µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο άδειας 
συλλογής και µεταφοράς ε̟ικίνδυνων α̟οβλήτων κατ΄άρθρο 52 ̟αρ. 3 του 
ν.4819/2021 για τη συµµετοχή του στον υ̟ό κρίση διαγωνισµό και αν η εν 
λόγω α̟αίτηση καταλαµβάνει τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα και/ή τον 
δανείζοντα την εµ̟ειρία τρίτο και/ή τον υ̟εργολάβο αυτού.  
Α̟αιτείται κατά την υ̟οβολή ̟ροσφοράς η κατοχή ο̟οιασδή̟οτε άλλης 
άδειας (̟εριλαµβανοµένης και της ̟εριβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή 
ΠΠ∆) και της Άδεια λειτουργίας του άρθρου 52 ̟αρ. 1 του ν. 4819/2021) για 
την εκτέλεση των ̟αρα̟άνω εργασιών;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
Σε α̟άντηση του του ως άνω ερωτήµατος ̟ου τέθηκε α̟ό τον διαγωνιζόµενο 
σχετικά µε την αδειοδότηση συλλογής και µεταφοράς α̟οβλήτων, α̟ό τη 
διακήρυξη δεν ζητείται η ̟ροσκόµιση α̟ό τον υ̟οψήφιο ανάδοχο άδεια κατ΄ 
άρθρο 52 ̟αρ. 3 του ν.4819/2021 για τη συµµετοχή του στον υ̟ό κρίση 
διαγωνισµό. 
Είναι όµως α̟αίτηση σύµφωνα µε τον νόµο η κατοχή σχετικής άδειας α̟ό τον 
ανάδοχο οικονοµικό φορέα ή τον συµβαλλόµενο µε τον ανάδοχο ̟ου θα 
συνάψει σχετικό συµφωνητικό συλλογής και µεταφοράς µολυσµατικών 
α̟οβλήτων µαζί του στην ̟ερί̟τωση ̟ου θα χρειαστεί να γίνει η συλλογή και 
µεταφορά µολυσµατικών α̟οβλήτων, κάτι ̟ου ό̟ως έχει αναφερθεί δεν είναι 
σύνηθες στο έργο καθαρισµού των σταθµών του δικτύου µετρό. 
Αντίστοιχα κατοχή σχετικής άδειας µ̟ορεί να έχει τρίτος ̟ου δανείζει την 
εµ̟ειρία του στον ανάδοχο καθώς και ο υ̟εργολάβος αυτού, εφόσον δεν έχει 
άδεια ο ανάδοχος, ή ο συµβαλλόµενος µε αυτόν µε σχετικό συµφωνητικό. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο όρος 2.2.6  «Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα» 
Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει: 

Α) Κατά το χρονικό διάστηµα των ετών α̟ό 01.01.2019 και µέχρι την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟αρούσας να έχουν εκτελέσει συµβάσεις 
̟αρόµοιου αντικειµένου σύµφωνα και µε την οικεία ̟αράγραφο του άρθρου 
2.2.9.2. Β4: 

τουλάχιστον δύο (2) συµβάσεις η αξία έκαστης  να ισούται ή να υ̟ερβαίνει το 
100% της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της υ̟ό ανάθεση κύριας σύµβασης, µη 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και για χρονικό διάστηµα ̟ου να ισούται ή είναι 
µικρότερο α̟ό αυτό της διάρκειας της υ̟ό ανάθεση κύριας σύµβασης….» 

Τρο̟ο̟οιείται ως κάτωθι στο σηµείο Α: 

Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει 

Α) Κατά το χρονικό διάστηµα των ετών α̟ό 01.01.2019 και µέχρι την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟ αρούσας να έχουν εκτελέσει σύµφωνα και µε την 
οικεία ̟αράγραφο του άρθρου 2.2.9.2. Β4 

τουλάχιστον µία (1) σύµβαση η αξία της ο̟οίας να ισούται ή να υ̟ερβαίνει το 
100% της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της υ̟ό ανάθεση σύµβασης, µη 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και για χρονικό διάστηµα ̟ου να ισούται ή 
υ̟ερβαίνει αυτό της διάρκειας της υ̟ό ανάθεση σύµβασης. 

ή  

έως τρεις (3) συµβάσεις η αξία, των ο̟οίων αθροιστικά να ισούται ή να 
υ̟ερβαίνει το 100% της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της υ̟ό ανάθεση 
σύµβασης, µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και η συνολική χρονική διάρκειά 
τους να ισούται ή υ̟ερβαίνει αυτή της διάρκειας της υ̟ό ανάθεση 
σύµβασης…...»  

 

 

Το ̟ αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά 
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-027/22.  
 
 

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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