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ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιςη ςχετικά με την παρ.2.2.6 Σεχνική και Επαγγελματική ικανότητα για τον 
Διαγωνιςμό με τίτλο: υλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων Δ.Ε. Ευρυμενϊν-Ζίτςασ –
Μολοςςϊν-Εκάλησ –ΒΙ.ΠΕ. (Ιωααννίνων) & Αποκομιδή Ογκωδϊν Αντικειμζνων Δ. Ζίτςασ» 

 

        Θα θζλαμε να ςασ διευκρινίςουμε ότι ςτο άρθρο 2.2.6 τησ Διακήρυξησ και ςυγκεκριμζνα ςτην παρ.2 

(Εξοπλιςμόσ) αλλά και ςτη Μελζτη 8/2022 (ςελ. 71) που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτήσ,  εκ παραδρομήσ 

αποτυπώθηκε ότι οι προςφζροντεσ για την αποκομιδή των αςτικών απορριμμάτων του Δήμου Ζίτςασ θα 

πρζπει υποχρεωτικά να διαθζτουν και τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλιςμό, ςυγκεκριμζνα: 

 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχήματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςη, δφο αξόνων χωρητικότητασ 

τουλάχιςτον 10m3 και μικτοφ βάρουσ ζωσ 12tn, ςφγχρονησ αντιρρυπαντικήσ τεχνολογίασ, εκ των οποίων το ζνα 

(1) θα είναι εφεδρικό. 

 

        Η ορθή απαίτηςη, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό τησ μελζτησ, δεν περιλαμβάνει τον παραπάνω τφπο 

απορριμματοφόρου, αλλά μόνο τον εξοπλιςμό που ρητά αναφζρεται ςτη Μελζτη 8/2022 (ςελ.70): 

 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχήματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςη δφο αξόνων χωρητικότητασ 

τουλάχιςτον 16m3 και μικτοφ βάρουσ ζωσ 19tn, ςφγχρονησ αντιρρυπαντικήσ τεχνολογίασ, εκ των οποίων το ζνα 

(1) θα είναι εφεδρικό . 

 Δφο (2) δορυφορικά απορριμματοφόρα οχήματα με ή χωρίσ ςυμπίεςη δφο αξόνων χωρητικότητασ 1,5-

4m3 και μικτοφ βάρουσ ζωσ 6tn άμεςησ επζμβαςησ, ςφγχρονησ αντιρρυπαντικήσ τεχνολογίασ, εκ των οποίων το 

ζνα (1) θα είναι εφεδρικό. 

 

       Ωσ εκ τοφτου, η απαίτηςη που θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Διενζργειασ για την αποκομιδή 

απορριμμάτων είναι αυτή που ορθά αναφζρεται ςτην Μελζτη 8/2022 (ςελ.70) και ςφμφωνα με την οποία 

ζχει γίνει και ο Προχπολογιςμόσ τησ δαπάνησ για την εν λόγω υπηρεςία. 
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