
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Γλυφάδα, 15/06/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

                                                                                             Προς: 

                                                                                             Κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

Θέμα: «Απάντηση σε ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 

 

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

σχετικά με τη με αρ. πρωτ.: 14471/9-06-2020 Διακήρυξη με θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ενημερώνουμε τα κάτωθι:  

 

 

1. Σε απάντηση ερωτημάτων (1 & 2) ενημερώνουμε ότι «Δεν απαιτείται επίσκεψη προκειμένου  

οι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των υλικών», παρέχεται όμως από την αναθέτουσα 

σε περίπτωση σχετικής αιτήσεως κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, να επισκεφτούν 

τους χώρους που συγκεντρώνονται τα απόβλητα όπως αυτά περιγράφονται στην 56/2020 

μελέτη. Ως εκ τούτου δεν  απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης επίσκεψης των ενδιαφερομένων 

ενώ είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι 

έχουν λάβει γνώση των υλικών .     

 

2. Σχετικά με το ερώτημα (4)  που αφορά την Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (άρ. 8, Παρ. 8.4, εδάφιο -1 Δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού, σελ. 15 της 

Διακήρυξης) ενημερώνουμε τα εξής: « Είναι δυνατή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων νόμου 

4685/2020 « Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ – Α- 92/ 07-05 -2020, άρθρο 85, παρ1β, η συμμετοχή 

ενδιαφερόμενων που δεν διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων 

Στερεών Αποβλήτων αλλά η συμμετοχή τους να είναι σύννομη με τον ως άνω νόμο και 

ειδικότερα το άρθρο 85, παρ1β « Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 

δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες 

συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται 

εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 

4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 

υπ’ αριθμ.43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά 

τρίτους και την επαναφορά το περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση 

ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται 

να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»  καθώς και σε 

συνδυασμό με οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιο έχει εκδοθεί.       

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΙΑ 
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