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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2018           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 191205 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σχετ.: 187817 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς 
Ταχ. Κωδ. : 185 31 
Τηλέφωνο : 213 1601641 
Πληροφορίες : Μ.Βαζακοπούλου 
Φαξ : 213 1601626 
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr  

 
 
 
Προς:  
1.FIL  ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
2. HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 (αποστολή μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
και της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ) 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της αρ. 3/2018 Διακήρυξης (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 
57900) ανοικτού  άνω των ορίων διαγωνισμού σε ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής 
πύλης του ΕΣΗΔΗΣ  για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του 
απαραίτητου  εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-
Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 
 
Σχετικά:  
α. Η από 19-9-2018 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «FIL  ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου στην 
υπηρεσία μας 179797/20-9-2018. 
β. Η από 27-9-2018 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό εισερχομένου 
πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία μας 186065/28-9-2018. 
γ. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 180838/28-9-2018 και 187139/3-10-2018  έγγραφα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων - Τμήμα Υδραυλικών 
Έργων – Λιμενικών Έργων με θέμα «Σχετικά με αίτημα διευκρινίσεων για την Προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – 
Αντικυθήρων».    
 
Αναφορικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «FIL ECO ΦΙΛ ΕΚΟ 
ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»,  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:  
Για την παράγραφο 1/Τροχήλατοι κάδοι 770 λίτρων. 
Γενικά. Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεστε «οι χειρολαβές δεν πρέπει να είναι 
ενσωματωμένες στα πλευρικά τοιχώματα ……». Εννοείτε ότι θα είναι τοποθετημένες στην 
μέση των δύο πλευρικών τοιχωμάτων με την προϋπόθεση να είναι εναλλάξιμες σε 
περίπτωση θραύσης;  
 
 



 2/3 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Αναφέρεται σαφώς ότι: ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές διατομής με 
διάμετρο τουλάχιστον 25 mm και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνηση του και την 
εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα πλευρικά 
τοιχώματα έτσι ώστε να είναι εναλλάξιμες σε περίπτωση θραύσης (απαράβατος  όρος).   
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:  
Για την παράγραφο 3/κάδοι κουζίνας 10 λίτρων. 
Καπάκι κάδου – ευκολία χρήσης  
Αναφέρεστε ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη χειρολαβή ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός 
του. 
Στον κάδο κουζίνας που διαθέτουμε υπάρχει μόνο μια εργονομική χειρολαβή με εξοπλισμό 
κλειδώματος του καπακιού όταν είναι κλειστό. 
Μπορούμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό; Η απαίτηση αυτή μας αποκλείει; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Δεν αποκλείει από τον διαγωνισμό η συγκεκριμένη απαίτηση. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  
Για την παράγραφο 4/κάδοι οικιακής κομποστοποίησης . 
Αναφέρεστε στην τελευταία παράγραφο ότι η βάση των κάδων πρέπει, να είναι συμπαγής 
διάτρητη και αποσπώμενη . 
Η εταιρεία μας διαθέτει βάση (διάτρητο πλαστικό πλέγμα, αποσπώμενο με στενά 
ανοίγματα). 
Μπορούμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Εφόσον η FIL ECO Ι.Κ.Ε. διαθέτει αυτού του είδους κάδο, μπορεί να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό.  
 
Αναφορικά με το ερώτημα  που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε – επιβεβαιώσετε την τιμή των ειδών του τμήματος 1 και 2 
της Ομάδας Β στη σελίδα 8 της διακήρυξης . 
Διαπιστώνουμε ότι οι αναγραφόμενες τιμές είναι αντιστρόφως ανάλογες με τα ζητούμενα 
μεγέθη των ζητούμενων απορριμματοφόρων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Διευκρινίζουμε ως προς το ερώτημα που αφορά τον προϋπολογισμό ως προς την 
προμήθεια των απορριμματοφόρων, ότι αναφέρεται σαφώς η τιμή ανά τύπο της ΟΜΑΔΑΣ Β 
στην σελ. 8 της διακήρυξης.   
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
 

1. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
2. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης 

Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης  
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 
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E-mail: site@patt.gov.gr 
3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 
4. Email: dtexnikon.pn@patt.gov.gr  
5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής  
6. Πρόεδρο  Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής   Διενέργειας/Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της με αρ. 3/2018  Διακήρυξης 
      Κo Ν. Βενιό   : Email: nikolaos.venios@patt.gov.gr 
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