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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: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
(Για ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ - Συστημικός 
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159185 )

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
Πράξης «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ 
RECODE» με κωδικό ΟΠΣ 5052164 με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 159185.
ΣΧΕΤ: 

1. Το με αριθ. πρωτ: 33095/22-6-2022 έγγραφο της SDND BUSINESS.
2. Το με αριθ. πρωτ: 34222/4-7-2022 έγγραφο μας
3. Το με αριθ. πρωτ: 35461/11-7-2022 έγγραφο της SDND BUSINESS.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας εκθέτουμε τα κάτωθι:

Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους 
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 
ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης [...]».

Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 «…….2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν 
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»

Τρίτον, κατά πάγια νομολογία, η αναθέτουσα αρχή είναι καταρχάς ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους 
όρους της διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις ανάγκες και 
την σκοπιμότητα χρήσης του, η δε θέσπιση με τη διακήρυξη των προδιαγραφών, που η αναθέτουσα αρχή κρίνει πρόσφορες ή 
αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού εκ μόνου του λόγου 
ότι συνεπάγεται αδυναμία (Αριθμός απόφασης ΑΕΕΠ: 1858/2021 3) συμμετοχής στον διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς 
δυσχερή την συμμετοχή σ’ αυτόν τινών διαγωνιζομένων, των οποίων τα προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, 
δεδομένου ότι από την φύση τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 
προσώπων, η δε σκοπιμότητα της θέσπισής τους εν γένει απαραδέκτως αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στον 
διαγωνισμό. Ελέγχονται, όμως, και στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές προδιαγραφές από της απόψεως της τηρήσεως της 
τήρησης του εγχώριου κι ενωσιακού δικαίου και περαιτέρω της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων καθώς και της αρχής της αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ. 9/2015 (ΑΣΦ), Ε.Α. 415/2014, 354/2014, 257/2010, E.A. 
3719/2011, 676, 214/2011, 1140/2010, 1354, 670/2009, 438/2008, 303/2007, 977/2006). 

Σε απόρροια των παραπάνω και σε απάντηση του ως άνω 3 σχετικού εγγράφου, σας πληροφορούμε ότι ισχύει το ως άνω 2 
σχετικό έγγραφό μας και τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τις τεχνικές προδιαγραφές των βιοδιασπώμενων σακουλών 
χωρητικότητας 10 L.

Εσωτερική διανομή:
• Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Τσουπάκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας

Αικατερίνη Κατσιαγάννη
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