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1). Σε απάντηση του από 5.5.2015 ερωτήματός σας σχετικά με τη μέση ετήσια
ποσότητα εισερχομένων απορριμμάτων που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τους
απαιτούμενους υπολογισμούς σας, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός της οικονομικής
προσφοράς θα γίνεται με βάση τους 13 χιλιάδες τόνους, όπως αναφέρεται στο
τεύχος "Αναλυτικός Προϋπολογισμός". Η τεχνική μελέτη αναφέρει τους 13.263
τόνους που προκύπτουν από την χρήση του 2014. Ωστόσο, η υπηρεσία προκειμένου να
αποτυπώσει μεθοδολογικά ορθότερα την οικονομική της ανάλυση έλαβε υπόψη
στοιχεία τριετίας για αυτό και προκύπτουν οι 13.000 τόνοι.

Σε κάθε περίπτωση, η διακήρυξη αποτελεί κατά πάγια νομολογία κανονιστική
πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει τόσο την
αναθέτουσα αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της
διακήρυξης όπου αναφέρεται η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται όλων
των τευχών σαφώς η διακήρυξη, στη συνέχεια ο αναλυτικός προϋπολογισμός ενώ
έπεται αυτών η μελέτη-τεχνική περιγραφή. Συμπερασματικά, λοιπόν και βάσει όλων
των ανωτέρω πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς
σας ο αναλυτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

2). Σχετικά με τα από 11.5.2015 ερωτήματά σας – διευκρινήσεις, σας γνωρίζουμε τα
εξής:

Α) Προφανώς, ο ορθός και ακριβής τίτλος της εργασίας είναι “Λειτουργία Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου». Ο τίτλος «Διαχείριση
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» εκ παραδρομής
ανεγράφη στην σελ. 4 της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση δε και προς αποφυγή κάθε
παρανόησης εκτός του ανωτέρω ορθού τίτλου που αναγράφεται σε όλα τα τεύχη του
διαγωνισμού, καλό θα ήταν να γίνεται και αναφορά του αριθμού πρωτ. αυτής, δηλ του
2814, όπως αναφέρεται και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
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Β) Τα σχετικά υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών που αναφέρονται άρθρο 16
βρίσκονται ήδη αναρτημένα στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Γ) Ο αντίκλητος που ορίζεται δεν πρέπει να είναι κατ’ ανάγκη κάτοικος Μυκόνου.

Δ) Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
με βάση το Υπόδειγμα της υπηρεσίας πρέπει απαραιτήτως να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένη, σχετική επισήμανση δε έχει γίνει προς γνώση των ενδιαφερομένων
και στο σύστημα.

Ε) Η εν λόγω άδεια που απαιτείται από τη διακήρυξη στο άρθρο 5, κατά κύριο λόγο
αφορά σε εταιρείες που λαμβάνουν κυρίως μέρος σε διαγωνισμούς που αφορούν στην
συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κι όχι σε εταιρείες που
λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για τη Λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων, όπως εν προκειμένω. Ωστόσο, το ιδιόμορφο της χωροταξικής και
μορφολογικής κατάστασης του ΧΥΤΑ του Δήμου μας απαιτεί πληθώρα μετακινήσεων
απορριμμάτων και ως εκ τούτου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έκρινε ότι το εν λόγω
δικαιολογητικό απαιτείται, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη διακήρυξη και τις
διατάξεις του ΠΔ60/2007 όπου προβλέπεται η δυνατότητα «Δάνειας Εμπειρίας».

ΣΤ) Σε ότι αφορά το αίτημα για χορήγηση τοπογραφικού διαγράμματος αυτό στη
παρούσα φάση δεν μπορεί να σας δοθεί καθώς το πλέον πρόσφατο δεν έχει ακόμα
παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να
επισκεφτείτε το χώρο επί τόπου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. -
                                                           Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                          ΜΙΧ. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ-ΣΤΑΗΣ
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