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RFQ 931 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ισχύουν οι αιτούμενες στη διακήρυξη 931 άδειες συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ή έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του Ν. 4685/2020 δεν απαιτείται 

άδεια συλλογής παρά μόνο σχετικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και 

Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για τη συλλογή και τη μεταφορά μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφορικά με το ISO 14001:2015 ισχύει ή μήπως έγινε μετάβαση στο ISO 

45001; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναφορικά με το ISO 14001:2015, είναι το πρότυπο που αφορά το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ το πρότυπο ISO 45001 αφορά το Σύστημα 

Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων και απευθύνεται και 

εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Το 

Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001 

αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 το οποίο είχε βασιστεί στο πρότυπο OHSAS. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τα δικαιολογητικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις [αρ. 4.3.1 της 

Διακήρυξης] θέλετε χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για καθένα από τα στοιχεία, πχ 

αα, αβ, αγ, αδ, αε, ή μια που να τα αναγράφει όλα;  

Επίσης να είναι με ψηφιακή υπογραφή ή με γνήσιο υπογραφής από το gov; 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς 

καταθέτουν «Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας». Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και από gov.gr. 

Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να είναι χωριστές ή μία που να καλύπτει 

όλα τα κατά παράγραφο απαιτούμενα (π.χ. αα, αβ, αγ, αδ και αε). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) ισχύει η απαλλαγή 

των ανακυκλώσιμων υλικών από το ΦΠΑ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους 

παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και παραδόσεις 

απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων 

χρησιμοποιημένων υλικών, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν 

επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν. Υποχρεούνται όμως 

να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την 

καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών». 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν η ποσότητα των υλικών υπερβεί τους 150 τόνους από το πρώτο 

διάστημα, θα συνεχιστεί η παραλαβή των υλικών εντός του πρώτου έτους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν η ποσότητα υπερβεί τους 150 τόνους από το πρώτο διάστημα, θα 

συνεχιστεί κανονικά η παραλαβή. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

σχετικής διακήρυξης, το πρώτο έτος θα παραληφθούν τουλάχιστον 210 (150+60) 

τόνοι. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν καλυφθούν οι 450 τόνοι από τις υπάρχουσες ποσότητες από τον 

πρώτο χρόνο, τι έχει προβλεφθεί για τη συνέχεια; Θα υπάρχει επέκταση της 

σύμβασης ή θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υφίσταται πιθανότητα κάλυψης των 450 τόνων από το πρώτο έτος. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία πλειοδοτήσει, στο ενδιάμεσο χρονικό 

διάστημα και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να προβεί σε 

επίσκεψη του χώρου προκειμένου να εγκαταστήσει εξοπλισμό, όπως γερανούς, 

κοντέινερ, ώστε να είναι έτοιμη για την 20ήμερη διάρκεια της παραλαβής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προηγείται η υπογραφή της σύμβασης και έπειτα δίνεται η άδεια για τις 

ενέργειες προετοιμασίας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία πλειοδοτήσει, ποιο είναι το ωράριο 

που θα επιτρέπεται στους εργαζόμενους της εταιρείας να εργάζονται στο πλαίσιο της 

σύμβασης και ποιο θα είναι το ωράριο παραλαβής των υλικών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργασίες των εν λόγω εργαζομένων και η παραλαβή των υλικών θα 

λαμβάνουν χώρα κατόπιν συνεννόησης με την αιτούσα Διεύθυνση. Σε κάθε 

περίπτωση το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας μας είναι 7:30 με 15:00. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΕ 

 


