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Χανιά, 12/03/2015 

Αρ. Πρωτ.: 663 

Προς: 

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. 

Κοιν.: 

1. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο) 

2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr (για κάθε ενδιαφερόµενο) 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού: «Αποκατάσταση 

ΧΑ∆Α ∆ήµου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 

4: Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων» (Αριθµός 

Προκήρυξης: 2/2015) 

ΣΧΕΤ.: Το από 10-03-2015 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 604/10-03-2015) 

 

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. Όσον αφορά τα σηµεία 1 & 2 του σχετικού εγγράφου σας: α) για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

των σηµείων 3α και 3β του άρθρου 17 της υπ’ αρ. 2/2015 Προκήρυξης, δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 

4250/2014, β) για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του σηµείου 4.β. του άρθρου 17 της υπ’ αρ. 

11/2014 Προκήρυξης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ενώ δεν υφίσταται κάποια απαίτηση σχετικά µε την ηµεροµηνία 

της συγκεκριµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

2. Όσον αφορά το σηµείο 3 του σχετικού εγγράφου σας: η απαίτηση του σηµείου 3 του 

Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών «O υπό προµήθεια εξοπλισµός θα πληροί τις βασικές 

απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή του, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 

των προσώπων, η προστασία των αγαθών και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 

2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα 

και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» 

(ΦΕΚ 97 Α/25-06-2010)» πληρείται όταν α) ο υπό προµήθεια εξοπλισµός φέρει τη 



 

σήµανση CE και β) µε την παράδοση του εξοπλισµού ο προµηθευτής υποβάλει στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το πιστοποιητικό CE (δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ) για τον 

συγκεκριµένο εξοπλισµό. 

 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ 


