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Χανιά, 01/10/2014 
Αρ. Πρωτ.: 2206 
Προς: 
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. ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο) 
4. ∆. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ (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 από 30-09-2014 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 2195/30-09-2014) 
 
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: 
1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 17 της µε αρ. 10/2014 Προκήρυξης, 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά» και υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα («ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»). 

2. Όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 19 της µε αρ. 10/2014 Προκήρυξης: «Οι υποφάκελοι 
Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν - σε δύο αντίγραφα – σε 
ξεχωριστό φάκελο για κάθε Τµήµα του διαγωνισµού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
Εξωτερικά θα αναγράφουν – εκτός των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης – το Τµήµα του διαγωνισµού το οποίο 
αφορούν.» 

3. Οµοίως, ρητώς ορίζεται στο άρθρο 21 της µε αρ. 10/2014 Προκήρυξης: «Οι υποφάκελοι 
Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν - σε δύο αντίγραφα – σε 
ξεχωριστό φάκελο για κάθε Τµήµα του διαγωνισµού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
Εξωτερικά θα αναγράφουν – εκτός των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης – το Τµήµα του διαγωνισµού το οποίο 
αφορούν.» 

 
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ 


