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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Γρηγορίου Ε’ 50 , Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400 

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

 

Χανιά, 19/05/2021 

Αρ. πρωτ.: 1324 

Προς: 

1. LASERTECH MON. Α.Ε.Β.Ε. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενο 

3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα: http://www.dedisa.gr/category/diakurikseis-diagwnismwn/ 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων – Διακήρυξη 02/2021 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 108765 - ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) 1: 

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 

ΣΧΕΤ.: Το με ημερομηνία 18/05/2021 (αρ. πρωτ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 1318/18-05-2021) αίτημα 

παροχής διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα LASERTECH MON. Α.Ε.Β.Ε. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σχετικά με την υπ΄ αρ. 

02/2021 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 108765 Διακήρυξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ) 1: 

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, υπεύθυνη δήλωση με το αναφερόμενο περιεχόμενο είναι 

αποδεκτή. 

2. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της διακήρυξης υποβάλλονται κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης. 

3. Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα: 

Στην παρ. 2.2.921 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών της διακήρυξης ρητά 

αναφέρεται: 

«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986. …………………………………………………………» 

Επίσης, στην παρ. 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της διακήρυξης ρητά αναφέρεται: 
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«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν
1
: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και ………………………………………….» 

 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 

 

 

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

                                                

1 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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