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Πειραιάς,

Προς:
1.ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
2. ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(αποστολή μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και
μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της με
αρ. 1/2021 Διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού σε ευρώ
μέσω
της
ηλεκτρονικής
πύλης
του
ΕΣΗΔΗΣ
με
ΑΔΑΜ:
21PROC008339592) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια
οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων , ιπποδύναμης
τουλάχιστον 200hp , στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων
Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020» συνολικού προϋπολογισμού 471.200,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (24%) με Συστημικό Αριθμό (α/α): 107007»

Σχετικά:
Α) Η από 13-4-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ
ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , με αριθμό
εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 291539/13-04-2021.
Β) Η από 13-4-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με
αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 291556/13-04-2021.
Γ) Η από 15-4-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , με αριθμό
εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 298099/15-04-2021.
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Δ) Η από 15-4-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ
ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , με αριθμό
εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 300679/15-04-2021.
Ε) Το με αρ. πρωτ. 300709/15-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων .
Αναφορικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ
ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»,
σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο : Παράγραφος 2.4.3.1. : Στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συμμετοχή των προσφερόντων οικονομικών φορέων στην διαδικασία
σύναψης σύμβασης . Στα απαιτούμενα σημεία 3,4,5,6 ζητούνται τέσσερις
Υπεύθυνες δηλώσεις. Θα πρέπει να είναι ξεχωριστές ή γίνεται να
αναγράφονται όλα τα ζητούμενα των τεσσάρων σημείων (3,4,5,6 ) σε μία
Υπεύθυνη δήλωση ; Γενικά σε αρκετά σημεία της Διακήρυξης ζητούνται
διάφορες υπεύθυνες δηλώσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
τεχνική προσφορά. Αυτές γίνεται να συγκεντρωθούν και να αναγραφούν σε
μία υπεύθυνη δήλωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στην παρ.2.4.3.1 της οικείας διακήρυξης θα
πρέπει να γίνουν (4) ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ένα κριτήριο
(3,4,5 και 6). Επίσης ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις θα γίνουν και για κάθε
άλλο κριτήριο της διακήρυξης που απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του
συμμετέχοντα στον παρόντα διαγωνισμό.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο : Παράγραφος 2.4.3.2. : Τεχνική προσφορά.
Σημείο 1 : Έγγραφη δήλωση για τα εργοστάσια κατασκευής.
Στην απαίτηση του διαγωνισμού: « Εάν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν το προσφερόμενο μηχάνημα μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ,προς την
Περιφέρεια , του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί
το μηχάνημα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση», πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος εκ
παραδρομής.
Οι κατασκευαστικοί οίκοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και
υπογράφουμε ως προμηθευτές για τη συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς.
Συνεπώς οι ξένοι οίκοι θα πρέπει να συντάξουν την υπεύθυνη δήλωση σε
δικό τους έγγραφο και η θεώρηση της υπογραφής μπορεί να γίνει σε κάποια
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υπηρεσία εξωτερικού ή σε συμβολαιογράφο για να μπορέσουν να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό ; Αυτό γίνεται αποδεκτό από την υπηρεσία σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στην παρ.2.4.3.2 της οικείας διακήρυξης,
γίνεται αποδεκτή μια επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας του
μηχανήματος με την οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι θα κατασκευαστεί το
υπόψη μηχάνημα από αυτή για λογαριασμό του συμμετέχοντα οικονομικού
φορέα.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο :
Εάν η απαίτηση που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές σελίδα 61 της
διακήρυξης και στο φύλλο συμμόρφωσης σελίδα 98 της διακήρυξης είναι επί
ποινή αποκλεισμού;
Το λεκτικό της απαίτησης είναι : « Η ακτίνα στροφής του θα είναι η μικρότερη
δυνατή και δεν θα ξεπερνά τα 6,5 m εξωτερικά της λεπίδας».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στο Παράρτημα Ι, ΚΕΦ Γ, παρ.5 της οικείας
διακήρυξης, επειδή το μηχάνημα θα κινείται αποκλειστικά εντός του
εργοταξίου του ΧΥΤΥ, γίνεται αποδεκτή ακτίνα στροφής μεγαλύτερη των 6,5μ
εξωτερικά της λεπίδας, διότι δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση άλλων
οχημάτων ή μηχανημάτων στο χώρο, λόγω πιθανής καθυστέρησης κατά την
αλλαγή κατεύθυνσης του υπόψη μηχανήματος.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4Ο : Σχετικά με τον προαναφερόμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε
όπως μας απαντήσετε για το σημείο του Ε.Ε.Ε.Σ.: Μέρος IV – Σημείο Β:
Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια. Αναφέρει «Ο (ολικός) ετήσιος
κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:» και «Ο ετήσιος
(ειδικός) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
Στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης πρέπει να αναγραφεί κάθε χρονιά
ξεχωριστά ; Δηλαδή θα πρέπει να αναγραφεί για π.χ. 01-01-2017 έως 31-122017 για το έτος 2017 και αντίστοιχα για τα έτη 2018 και 2019 με τους
κύκλους εργασιών ξεχωριστά για κάθε χρονιά ; Ή πρέπει να αναγραφούν
όλες οι χρονιές μαζί π.χ. έναρξη 01-01-2017 και λήξη 31-12-2019 με το
σύνολο του αντίστοιχου κύκλου εργασιών και των 3 ετών μαζί ; Και στον
ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών, θα πρέπει να αναγραφεί συνολικά π.χ. από 0101-2017 έως 31-12-2019 ο συνολικός ειδικός κύκλος εργασιών ή για κάθε
χρονιά χωριστά ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορεί να αναγραφεί είτε χωριστά ανά έτος είτε και συνολικά.
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Αναφορικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΛΤΡΑΚ
ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Σχετικά με την παράγραφο 2.2.6 α) «Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα» . Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απαίτηση
της συγκεκριμένης παραγράφου , ουσιαστικά αποκλείει την συμμετοχή μας
στην διαγωνιστική διαδικασία καθώς δεν δυνάμεθα να εκπληρώσουμε το εν
λόγω κριτήριο επιλογής. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν
γίνονται αποδεκτές από την υπηρεσία σας παραδόσεις μηχανημάτων άλλου
τύπου (προωθητών γαιών με εξοπλισμό για ΧΥΤΑ ή εκσκαφέων για χρήση
σε ΧΥΤΑ επί παραδείγματι ) που να ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2021 ή
παραδόσεις ανάλογων συμπιεστών απορριμμάτων που να ολοκληρώθηκαν
κατά την τελευταία δεκαετία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στην παρ.2.2.6.(α) της οικείας διακήρυξης,
γίνεται δεκτό το αίτημα της εταιρείας να προσκομίσει μηχανήματα έργου
παρόμοιας χρήσης από το ζητούμενο τα οποία έχει παραδώσει σε άλλους
φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Σχετικά με την παράγραφο 2.2.5 3) «Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια» θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν ο ετήσιος
ειδικός κύκλος εργασιών αφορά χωματουργικά μηχανήματα εν γένει ή
μηχανήματα ανάλογου σε τύπο και χαρακτηριστικά με το προσφερόμενο.
Στην περίπτωση που η απαίτηση αφορά μηχανήματα παρόμοια σε τύπο και
χαρακτηριστικά με το προσφερόμενο , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εν
συνεχεία του εδαφίου 1 της παρούσας επιστολής ότι ουσιαστικά αποκλείεται η
συμμετοχή της εταιρείας μας στη διαγωνιστική διαδικασία και για το λόγο αυτό
σας παρακαλούμε να αποδεχτείτε την δήλωση ειδικού κύκλου εργασιών στον
τομέα χωματουργικών μηχανημάτων κατά τα έτη 2019,2018 , 2017.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στην παρ.2.2.5.3 της οικείας διακήρυξης, ο
ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά την εταιρεία που συμμετέχει στον
διαγωνισμό και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Συνεπώς πρέπει να
αφορά χωματουργικά μηχανήματα εν γένει στα οποία περιλαμβάνεται και το
προς προμήθεια μηχάνημα.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Σχετικά με την παράγραφο 2.2.5 1) « Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια» , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επειδή
διανύουμε τους πρώτους μήνες του έτους η εταιρεία μας δεν έχει
ολοκληρώσει την έκδοση ισολογισμού για το έτος 2020. Κατά συνέπεια θα
θέλαμε να σας ζητήσουμε να αποδεχτείτε δήλωση στο ΕΕΕΣ περί μέσου
γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα έτη 2019, 2018 ,2017 ( αντί των
2020, 2019 ,2018).
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την αναφορά στην παρ.2.2.5.1 της οικείας διακήρυξης, γίνεται αποδεκτό
το συγκεκριμένο αίτημα της εταιρείας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο : Σχετικά με την παράγραφο 7. « Πρόγραμμα περιοδικής
συντήρησης κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας» παρακαλούμε να
μας επιβεβαιώσετε αν η προσκόμιση του εν λόγω προγράμματος αφορά την
παράγραφο 8 δηλαδή την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ή αναφέρετε
εκ παραδρομής την παράγραφο 9 « Περίοδος αποδοτικής λειτουργίας του
μηχανήματος» . Από τον τίτλο της παραγράφου 7 φαίνεται ότι αναφέρεστε
στην παράγραφο 8 για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την αναφορά στην παρ.7 της οικείας διακήρυξης, η
προσκόμιση του εν λόγω προγράμματος αφορά την παράγραφο 8, ήτοι την
περίοδο καλής λειτουργίας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο : Σχετικά με το Παράρτημα I Κεφ Α « Τεχνικές Προδιαγραφές»
στο εδάφιο 8 «Τροχοί κίνησης» προδιαγράφεται ότι « Κάθε τροχός θα διαθέτει
περιφερειακά κωνικά δόντια τεμαχισμού και συμπίεσης των απορριμμάτων
από ειδικό αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής , με δυνατότητα εύκολης
αντικατάστασης τους.» . Η εν λόγω απαίτηση όμως όπως διατυπώνεται
ουσιαστικά αποκλείει τη συμμετοχή μας από τη διαγωνιστική διαδικασία . Το
μηχάνημα που προτιθέμεθα να προσφέρουμε φέρει συγκολλητά δόντια
τεμαχισμού , πολύ υψηλής αντοχής , τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής ,
δεν απαιτούν συχνή αντικατάσταση ( προσφέρεται εγγύηση για 10.000 ώρες
εργασίας ή 4 έτη ) ενώ η διατομή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβώς
κωνική. Επιτυγχάνουν αξιόλογες επιδόσεις και επουδενί δεν υπολείπονται σε
σχέση με μηχανήματα τα οποία φέρουν την τεχνολογία που προδιαγράφετε.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν αποδέχεστε εναλλακτικές λύσεις στο εν
λόγω σημείο των τεχνικών προδιαγραφών .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την αναφορά στο Παράρτημα Ι, ΚΕΦ Α της οικείας διακήρυξης, γίνονται
δεκτές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα επιφέρουν το ίδιο επιθυμητό
αποτέλεσμα με αυτό της εν λόγω προδιαγραφής.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο : Σχετικά με το Παράρτημα I Κεφ Γ Άρθρο 2 εδ. 2 «
Παρελκόμενα» , αναφέρεται περί ηλεκτρονικού ταχογράφου και
αντιολισθητικών αλυσίδων . Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν τα
παρελκόμενα όντως απαιτούνται ή πρόκειται για εκ παραδρομής αναφορά
που έγινε στη διακήρυξη. Το μηχάνημα δεν αποτελεί όχημα και λόγω της
φύσης της εργασίας του δεν είναι εφαρμοστέα η προσφορά αντιολισθητικών
αλυσίδων .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την αναφορά στο Παράρτημα Ι, ΚΕΦ Γ, άρθρο 2, εδ.2 της οικείας
διακήρυξης, δεν απαιτούνται ταχογράφος και αντιολισθητικές αλυσίδες για το
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συγκεκριμένο μηχάνημα επειδή δεν θα κινείται σε οποιοδήποτε οδικό δίκτυο
του νησιού αλλά μόνο εντός του χώρου του ΧΥΤΥ. Επίσης η περίπτωση
χιονόπτωσης είναι πολύ περιορισμένη στα Κύθηρα . Συνεπώς η αναφορά στο
συγκεκριμένο παράρτημα έγινε εκ παραδρομής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS PEPPAS
Ημερομηνία: 2021.04.16

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης –
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
Email: site@patt.gov.gr
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