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Χανιά, 26/09/2014 
Αρ. Πρωτ.: 2158 
Προς: 
∆.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. 
Κοιν.: 
1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr (για κάθε ενδιαφερόµενο) 
2. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο) 
3. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο) 
4. ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο) 
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (µε συνηµµένο 

το σχετικό έγγραφο) 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού: «Εκσυγχρονισµός 

και επέκταση συστήµατος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νοµού Χανίων - 
Υποέργο 4: Προµήθεια εξοπλισµού για τη ∆ιαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων» (Αριθµός Προκήρυξης: 10/2014) 

ΣΧΕΤ.: Το µε στοιχεία 1409/Β/4817/βξ/24-09-2014 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ 
(ΟΤΑ) 2151/24-09-2014) 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις επί των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης για το διαγωνισµό για το έργο του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι: 
Όπως ρητώς αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ, άρθρα 1.4., 2.4., και 3.4., η ύπαρξη ειδικής οπής στον πυθµένα του 
κάδου και στο κατώτερο σηµείο του για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου, 
είναι επιθυµητή. Εποµένως, η µη ύπαρξη της εν λόγω οπής δεν επιφέρει αποκλεισµό των 
Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων και οι Τεχνικές Προσφορές θα βαθµολογηθούν 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 18 της υπ΄ αρ. 10/2014 Προκήρυξης 
(εφόσον οι προσφορές των διαγωνιζοµένων µετά την εξέταση του περιεχοµένου του 
υποφακέλου ∆ικαιολογητικών έχουν κριθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις της Προκήρυξης και 
εφόσον οι Τεχνικές Προσφορές έχουν κριθεί κατά τα λοιπά στοιχεία τους ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της παρούσας Προκήρυξης, δηλαδή δεν 
έχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των συµβατικών 
τευχών). 
 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ 


