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Αρ. Πρωτ. :  6090 
 
 
Π Ρ Ο Σ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Θέμα : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ + 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ»  

 

Σχετικό έγγραφο: 

1.Το με αρ. πρωτ. 5939 (04-05-2022) εισερχ. Αίτημα διευκρινήσεων 

 

Σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» της με αρ. πρωτ. 4876/07-04-2022 

διακήρυξης, παρέχουμε τις εξής διευκρινήσεις: 

 

1. Σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.9.2.Β.3 της Διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι: 

 
Στο άρθρο 2.2.9.2.Β.3 αναφέρεται ότι για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) Υπεύθυνη δήλωση περί του 

ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για 

τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020 και 2021), […], ενώ στο άρθρο 2.2.5 α) η απαίτηση 

για ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών σε λειτουργία ενός ΧΥΤΑ ποσού (406.612,40€), τον οποίο πρέπει να 

έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό, αναφέρεται ότι θα πρέπει 

να προέρχεται από μία υπηρεσία λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στα πλαίσια της ίδιας ετήσιας σύμβασης. 

Καθώς το άρθρο 2.2.9.2.Β.3 περιέχει τα αποδεικτικά στοιχεία αυτών που ζητούνται στα κριτήρια 

επιλογής, ήτοι την παράγραφο 2.2.5, τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία οφείλουν να ταυτίζονται με τα 

ζητούμενα σε αυτή.  Με βάση τα παραπάνω, διευκρινίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών που απαιτείται να 

έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι για να μετάσχουν στον διαγωνισμό θα αφορά μία από τις 

τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020 και 2021) η οποία θα ταυτίζεται με το έτος εκτέλεσης 

της ετήσιας σύμβασης από την οποία θα πρέπει να προέρχεται το ύψος του απαιτούμενου κύκλου 

εργασιών.  



 

2. Σχετικά με την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.9.2.Β.4 της Διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι: 

 
Στο άρθρο 2.2.9.2.Β.4, ζητείται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με 

αναφορά του τεχνικού προσωπικού που απαιτείται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, η οποία  

θα συνοδεύεται από κατάσταση προσωπικού όπως τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον αφορά έμμισθο προσωπικό. 

Διευκρινίζουμε ότι οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας του τεχνικού προσωπικού που θα δηλωθεί 

δύναται να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση 

εργοδότη ή εργαζόμενου, παραστατικά παροχής υπηρεσιών, μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού 

σε περίπτωση ημερομισθίων κ.α.). 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
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