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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Λ.Καζαντζάκη 82 Βαμβακόπουλο 73131
Πληροφορίες : Αικ. Κατσιαγάννη
Τηλ.: 28213-41778
e-mail: aikatsiaganni@chania.gr

Προς: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών 

ΘΕΜΑ: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
πράξης «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής 
Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE».
ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ: 45071/2-9-2021 αίτημα.
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Καταρχάς, έχει δοθεί η προέγκριση σχεδίου τευχών δημοπράτησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο 
Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ 
RECODE», από την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με το αριθ. πρωτ: 3545/16-8-
2021 έγγραφο με εισερχόμενο αριθ. πρωτ: 3545/16-8-2021 στο Δήμο Χανίων.

Συμπληρωματικά, έχει διατυπωθεί η θετική γνώμη της ως άνω Υπηρεσίας για τη διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ 1 «Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών», το 
Υποέργο ΑΑ 2 «Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση» και το Υποέργο ΑΑ 3 «Οχήματα & λοιπός 
εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων» της Πράξης.

Ως προς τις επιμέρους διευκρινήσεις σας πληροφορούμε τα εξής:

 Αναφορικά με το τμήμα 1«Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών»:

1. Η ύπαρξη δεύτερης χειρολαβής δεν κρίνεται ως πλεονασμός, καθώς η δεύτερη χειρολαβή 
χρησιμοποιείται για να μπορεί να ανοιχτεί το καπάκι χωρίς να χρειασθεί ο χρήστης να 
ακουμπήσει το ίδιο το καπάκι (κύρια χρήση), αλλά και για να μεταφερθεί ο κάδος από αυτή σε 
περίπτωση απώλειας της πρώτης χειρολαβής. (Μέρος Γ, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τμήμα 1 
σελίδα 69 της Διακήρυξης).

2. Ο διαγωνισμός δεν  θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς σε σχέση με τα προϊόντα, τους 
προμηθευτές & τους κατασκευαστές. Επιπλέον, τόσο το δικαίωμα συμμετοχής, όσο & τα  
κριτήρια επιλογής αναλύονται στη διακήρυξη. (Υποκεφάλαιο2.2 σελίδα 17-25).

3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναλυτικά 
αποτυπώνονται στη σχετική Τεχνική μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης.  

4.  Κρίνουμε αναφορικά με τις βιοδιασπώμενες σακούλες ότι ορθώς έχουν συμπεριληφθεί στο τμήμα 
1 «Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών» αφού αφορούν και αυτές στη διαχείριση του 
ίδιου είδους απορριμμάτων (βιοαπόβλητα).

Αναφορικά με το τμήμα 2«Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση»:

1.       Η εξαγωγή του τελικού προϊόντος (κομπόστ) μπορεί να γίνει με όποιον τρόπο, οπότε η χρήση 
πόρτας στο κάτω μέρος δεν απαιτείται αλλά και ούτε αποκλείεται, συνεπώς δεν αποκλείεται η 
δυνατότητα ο προσφερόμενος κομποστοποιητής να διαθέτει πόρτα στο κάτω μέρος του κάδου για 
την εξαγωγή του κόσμποστ . 
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Εσωτερική διανομή:

•Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Τσουπάκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας

Αικατερίνη Κατσιαγάννη
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