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Διευκρινήσεις σε αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών

που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».
                                                                                                   

Αναφέρουμε ότι:

1. Σχετικά με τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από την Εταιρία «Φύσις Τεχνική»:

α.   Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.9.2 Β3-Β5 είναι τα μόνα που απαιτούνται να κατατεθούν μαζί  
με  την Τεχνική  Προσφορά των διαγωνιζομένων ,όπως αυτό ενισχύεται  και  από το άρθρο 3.2  που αναφέρει  τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

β.   Λόγω του ότι υπάρχουν ακόμη εταιρίες που δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς για το έτος 2017  γίνονται δεκτά 
στοιχεία μέχρι το έτος 2016. Γενικώς απαιτούνται τα στοιχεία των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών 
όπως αυτές νομίμως έχουν δημοσιευθεί.

2.   Σχετικά με τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από  τις Εταιρίες  «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»  & 

«ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε»  :

α. Η θέσπιση με τη διακήρυξη των προδιαγραφών που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει πρόσφορες και αναγκαίες για την  
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού εκ μόνο του λόγου ότι  
συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό ενός οικονομικού φορέα. Εξάλλου οι τεχνικές προδιαγραφές  
τίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από ειδικά αιτιολογημένη μελέτη.

β. Αναφορικά με τον ζητούμενο εξοπλισμό που ορίζεται στο κεφάλαιο 2.2.6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο  2.2.6.2  εδάφιο  γ΄  που  αφορά  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό  που  πρέπει  να  διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  
οικονομικοί φορείς , διευκρινίζουμε ότι :

    Σύμφωνα  με  αναγραφόμενα  στο  Τοπικό  Σχέδιο  του  Δήμου  προτείνεται  για  την  συλλογή  βιοαποβλήτων 
απορριμματοφόρο όχημα περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) χωρητ. 8m3 και οι βασικοί λόγοι που αυτός ο τύπος 
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απορριμματοφόρου είναι ο πλέον ενδεδειγμένος είναι  γιατί προσφέρει μεγάλη συμπίεση , απλή και με ελάχιστο 
κόστος συντήρηση (το επενδυτικό κόστος είναι το ένα τρίτο από αυτό που απαιτείται για ένα όχημα με μηχανισμό  
συμπίεσης),  επιπλέον  εξωτερικές  τελικές  διαστάσεις  τέτοιες  που  να  προσφέρουν  ευκολία  κίνησης  σε  στενούς 
δρόμους και πεζόδρομους , κάνοντάς το τον πιο διαδεδομένο τύπο απορριμματοφόρου τόσο στο εξωτερικό όσο και  
στην Ελλάδα.

     Η χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) υπάρχει από δεκαετίες  
στην  Ελλάδα με  αποτέλεσμα να κυκλοφορούν εκατοντάδες  οχήματα και  η  πρόβλεψη ενός  τέτοιου οχήματος  σε  
διαγωνισμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες  του ανταγωνισμού.
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Ο Δήμαρχος Έδεσσας
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