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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

� Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ. 2821091888, Fax: 2821083400 

E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr 

 
Χανιά, 23/08/2016 
Αρ. Πρωτ.: 2544 
Προς: 
ΤΙΕΡΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Κοιν.: 
1. Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr 
3. Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με αρ. 07/2016 
ΣΧΕΤ.: Το από 19/08/2016 (αρ. πρωτ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 2525/22-08-2016 ) έγγραφό σας. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Όσον αφορά το Ερώτημα 1: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της υπ’ αρ. 07/2016 

Διακήρυξης: «Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, 

διευκρινίσεις κ.λ.π. - ύστερα από αίτημά τους - σχετικές με τα Τεύχη του διαγωνισμού, 

αυτές δίνονται εγγράφως το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 31/08/2016.» 

2. Όσον αφορά το Ερώτημα 2: Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσύμφωνο 

ενοικίασης εξοπλισμού, αυτό πρέπει να καλύπτει τη χρονική διάρκεια της αρχικής 

σύμβασης, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών (για την περίπτωση 

που ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα προαίρεσης).  

3. Όσον αφορά το Ερώτημα 3: Όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 16 σημείο 5 της υπ’ αρ. 

07/2016 Διακήρυξης, που αφορά τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσει ο προσφέρων για 

την απόδειξη της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητάς του: «1. Κατάλογο των 

παρόμοιων υπηρεσιών οποίες παρασχέθηκαν κατά τα τρία προηγούμενα έτη (2013, 2014, 

2015), με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών και τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς αποδέκτες: � εάν μεν πρόκειται για υπηρεσίες σε δημόσιες αρχές, αυτές 

αποδεικνύονται με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 

αρχή, � εάν δε πρόκειται για υπηρεσίες σε ιδιωτικούς φορείς, αυτές αποδεικνύονται με τα 

αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 

υπάρχουν παραστατικά, με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του λήπτη των υπηρεσιών και – εάν τούτο δεν είναι 

δυνατόν – του παροχέα των υπηρεσιών.» Επομένως, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντα, ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα αναφέρονται οι λήπτες των υπηρεσιών 

του, το χρονικό διάστημα και αξία των εργασιών γίνεται αποδεκτή για την τεκμηρίωση 
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αποδεδειγμένης εμπειρίας στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών, μόνον αν ισχύουν 

αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες σε ιδιωτικούς 

φορείς και β) δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά και 

γ) εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του λήπτη των υπηρεσιών. 

4. Όσον αφορά το Ερώτημα 4: Δεν απαιτείται η υποβολή οποιαδήποτε άλλου στοιχείου ή 

εγγράφου, πέραν της απάντησης στην απαίτηση «Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών». 

5. Όσον αφορά το Ερώτημα 5: Για την σύνταξη του Προϋπολογισμού Μελέτης Υπηρεσιών 

έχουν ληφθεί υπόψη τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 

 
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ 
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