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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, διευκρινίζονται τα εξής:
•

Ερώτημα:

«Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε εάν διατίθεται χώρος για τα
μηχανήματα που απαιτούνται, για την εκτέλεση του χώρου στον ανάδοχο ή θα
πρέπει να αναζητηθεί χώρος προς ενοικίαση»

Απάντηση: Διατίθεται χώρος στον Εμπορικό Λιμένα, για τη στάθμευση των οχημάτων και
παραμονή του εξοπλισμού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που επιθυμεί στεγασμένο
χώρο για εγκατάσταση γραφείου, μπορεί να του παραχωρηθεί από την ΟΛΒ ΑΕ,
με αντίτιμο σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια παραχώρησης λιμενικών χώρων.
•

Ερώτημα:

«Στην σελ.33 αναφέρεται:
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις κατάλληλες/προβλεπόμενες διοικητικές
άδειες κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης στον ΟΛΒ ΑΕ, ήτοι:
•

χειριστή σαρώθρου,

•

οδηγού απορριμματοφόρου/υδροφόρου οχήματος και

•

οδηγού φορτηγού ανοιχτής καρότσας.

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν θα είναι το ίδιο άτομο που θα οδηγεί τα
παραπάνω μηχανήματα και σε ποια συχνότητα.»
Απάντηση: Ο αριθμός των εργαζομένων από το προσωπικό καθαριότητας που θα μπορεί να
χειρίζεται τα οχήματα – μηχανήματα, αποτελεί επιλογή του Αναδόχου. Σε κάθε
περίπτωση ο οδηγός-χειριστής ή οι οδηγοί – χειριστές θα πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόμενες άδειες. Η συχνότητα κίνησης των οχημάτων – μηχανημάτων
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εξαρτάται από τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες (φόρτος εργασίας, καιρικές
συνθήκες κλπ).
•

Ερώτημα: «Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποια η συχνότητα αποκομιδής των
απορριμμάτων οικιακών και ανακυκλώσιμων»
Απάντηση: Η συχνότητα αποκομιδής αποβλήτων εξαρτάται από τις τρέχουσες συνθήκες
(φόρτος εργασίας, εποχή του έτους, καιρικές συνθήκες κλπ) και τη χωρητικότητα
των μέσων – εξοπλισμού του Αναδόχου. Οι (κατά προσέγγιση) ποσότητες των
απορριμμάτων που συλλέχθηκαν και διατέθηκαν σε κατάλληλους αποδέκτες από
την ΟΛΒ ΑΕ κατά τα δύο τελευταία έτη (2018 – 2019) παρατίθενται στο
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναγνώστου Σωκράτης
Εσωτερική διανομή:
α)ΔΤΥ
β)Χρονολογικό αρχείο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS PAPANASTASIOU
Ημερομηνία: 2020.09.04 12:21:28 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Βόλος

