
1

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 169934:)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια 
εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης 
δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές 
διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων» με κωδικό ΟΠΣ 
5092054 & αριθμό συστήματος  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169934
ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ: 47881/14-9-2022 έγγραφο της SDND BUSINESS.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού σας εκθέτουμε τα κάτωθι:
Καταρχάς, έχει διατυπωθεί θετική γνώμη από την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Κρήτης και έχουν εγκριθεί τα σχέδια των τευχών διακήρυξης δυνάμει του 3453/26-7-2022 εγγράφου με 
εισερχόμενο αριθ. πρωτ: 38728/26-7-2022 στο Δήμο Χανίων για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο 
της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη 
αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης 
απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092054.

Ειδικότερα ως προς τις επιμέρους διευκρινίσεις σας πληροφορούμε τα εξής:
 Ως προς την 1η διευκρίνιση για τη δεύτερη χειρολαβή:
Στη διακήρυξη αναφέρονται τα εξής:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, στην 
παράγραφο ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 10L, στη 
σελίδα 79, αναφέρεται ότι «………………….. Να έχει μια εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που θα 
επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά του, με δύο σημεία περιστροφής που προσαρμόζονται στο 
κυρίως σώμα. Το κράτημά της θα είναι ανθεκτικό και θα επιτρέπει το καπάκι να συγκρατείται ανοικτό. 
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και μια δεύτερη μικρή χειρολαβή από την οποία θα μπορεί να ανοιχτεί το 
καπάκι αλλά και να μεταφερθεί ο κάδος από αυτή σε περίπτωση απώλειας της πρώτης χειρολαβής.»

Σχετικά με ως άνω οριζόμενα σας ενημερώνουμε ότι 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), καθώς διευκολύνει το άνοιγμα του 
καπακιού από την πίσω πλευρά δίχως να υπάρχει «κίνδυνος» επαφής των χεριών με το περιεχόμενο του 
κάδου στην περίπτωση που αυτό απορρίπτεται απ’ ευθείας σε μεγαλύτερο κάδο ή κομποστοποιητή. Η 
επιπλέον χειρολαβή επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθεί ο κάδος από αυτή σε 
περίπτωση απώλειας/καταστροφής της πρώτης χειρολαβής. 

Επιπρόσθετα, 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 
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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). 
Εξάλλου, η διακήρυξη δεν θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς σε σχέση με τα προϊόντα, τους προμηθευτές 
& τους κατασκευαστές.

Συμπερασματικά σας πληροφορούμε ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό.

 Ως προς την 2η διευκρίνιση για το πάχος  των βιοαποδομήσιμων σακουλών 10 L & 28L: 
 Σας παραπέμπουμε στα οριζόμενα στη διακήρυξη για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των βιοδιασπώμενων 
σακουλών χωρητικότητας 10 L & 28L στις σελ 89 & 90, οι οποίες έχουν τεθεί με γνώμονα την αρχή του 
ανταγωνισμού και την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας όλων των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.
 
Ως προς την 3η διευκρίνιση για τις πιστοποιήσεις.
Στη διακήρυξη αναφέρονται τα εξής:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, στην 
παράγραφο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ 1.1 
ΕΩΣ 1.10) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, στη 
σελίδα 90, αναφέρεται ότι: «Για όλα τα υποτμήματα του τμήματος 1 πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO 
9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Για όλα τα 
υποτμήματα του τμήματος 1 πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 45001:2018 (Υγείας και Ασφάλειας 
στην εργασία)».

Στο υποκεφάλαιο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά στη σελίδα  – αναφέρεται ότι «H τεχνική προσφορά θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με 
το κεφάλαιο «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» του 
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα/υποτμήμα 
(είδος) της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν.»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η αναθέτουσα 
αρχή έχει το δικαίωμα να επιβάλει κριτήρια επιλογής για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο συνέπειας και 
συνέχειας των προτιθεμένων να αναλάβουν τη σύμβαση προμηθευτών. Ειδικότερα : «1. Τα κριτήρια 
επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. …….Οι 
αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε 
να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, 
τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση 
της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης. …..»
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας διευκρινίζουμε ότι για όλα τα υποτμήματα του τμήματος 1 
απαιτείται πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 45001:2018 (Υγείας και Ασφάλειας στην 
εργασία) & επομένως & για τα υποτμήματα 1.9 & 1.10 βιοαποδομήσιμες σακούλες 10 L & 28L 
αντίσοιχα.

Εσωτερική διανομή:

 Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Τσουπάκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας

Αικατερίνη Κατσιαγάννη
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