
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις / επισημάνσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό 

άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για όλες τις Ομάδες, που αφορά την προμήθεια της 

πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 

110.883,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την διακήρυξη με 

Αριθ. Πρωτ.: 4194/20-06-2022 και τον Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 163463.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/07/2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.» 
 

 

 

1η Διευκρίνιση/επισύμανση 

 Στην άνω διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σχετικά με τις 

τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 6. Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10LT (Για 3 

μήνες), στη σελίδα 93 και στον πίνακα συμμόρφωσης 2.1, αναφέρονται οι ενδεικτικές διαστάσεις 

των σάκων, οι οποίες για τον κάδο 10lt είναι 30+6+6 x 85 cm (πλάτος + πιέτα + πιέτα x ύψος) +/-

5%. Με δεδομένο ότι η σακούλα θα χρησιμοποιηθεί σε κάδο χωρητικότητας 10lt, το ύψος του 

οποίου στην αγορά κυμαίνεται από 27 έως 30cm, το ύψος της ζητούμενης σακούλας είναι 

υπερδιπλάσιο (σχεδόν τριπλάσιο) του ύψους των κάδων. Αυτό πρώτον θα κάνει δύσκολη την 

εφαρμογή και τη χρήση της στον κάδο και δεύτερον γίνεται σπατάλη του υλικού παραγωγής (με 

τόσο μεγάλο ύψος), σε μια εποχή που η σπατάλη είναι πολυτέλεια, και κατά συνέπεια αυξάνει πολύ 

το κόστος παραγωγής. Οι συνήθεις διαστάσεις σακουλών για χωρητικότητα 10 lt είναι 42x44cm. 

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε την παραπάνω προτεινόμενη διάσταση 

(42x44cm) ή αν η άνω τεχνική προδιαγραφή είναι επί ποινή αποκλεισμού.  

Επίσης, στη μελέτη δεν αναφέρεται το πάχος που πρέπει να έχουν οι σακούλες με μονάδα 

μέτρησης micron, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα πάχη για 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΠΕ 

 

Πέτα,   07/07/2022 

Αρ. Πρ.: 4424 

Ταχ. Δ/νση : Πέτα                                

Ταχ. Κώδικας: 47200 

Πληροφορίες : Ηλ. Σερβετάς 

Τηλέφωνο : 2681360413 

Fax  : 2681360427 

 

ΠΡΟΣ:  

Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς 

 

 

 



 2 

την σακούλα των 10lt. Προτείνεται να οριστεί ως ελάχιστο πάχος που απαιτείται τα 15micron, το 

οποίο θα εγγυάται την στεγανότητα και την αντοχή της σακούλας 10lt.  

Επιπλέον, με τον ορισμό του ελάχιστου πάχους στα 15 micron, η Αναθέτουσα Αρχή θα διασφαλίσει 

την προμήθεια σακούλας που θα εγγυάται την στεγανότητα και αντοχή του προϊόντος, ενώ 

παράλληλα θα διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και η διαφάνεια όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων κατά την διαγωνιστική διαδικασία, καθώς θα αποτρέπεται η υποβολή 

προσφοράς μιας πολύ λεπτής σακούλας (κάτω των 15 micron) με εξαιρετικά χαμηλή τιμή, εις 

βάρος της αντοχής και της στεγανότητας της σακούλας. Η άνω προτεινόμενη προδιαγραφή για το 

ελάχιστο πάχος σακούλας στα 15 micron, λειτουργεί προς όφελος του δήμου και του υγιούς 

ανταγωνισμού, καθώς και ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.  

 

Απάντηση: 

Οι διαστάσεις των σακουλών είναι ενδεικτικές, σύμφωνα με τον Πίνακα Π1Α-3 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V, «Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10LT» των Φύλλων Συμμόρφωσης της με Αριθμό 

Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 4194/20-06-2022, ως εκ τούτου μπορεί να προσφερθεί οποιαδήποτε 

διάσταση σακούλας αρκεί να μπορεί να προσαρμοστεί στον κάδο χωρητικότητας 10lt, βάσει των 

προδιαγραφών όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα Π1Α-1,  «ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L» των 

Φύλλων Συμμόρφωσης της με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 4194/20-06-2022. 

Αναφορικά με το πάχος των σακουλών, μπορεί να προσφερθεί σακούλα με οποιοδήποτε πάχος, 

σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον Πίνακα Π1Α-3  «Κομποστοποιήσιμες 

σακούλες για κάδο 10LT» των Φύλλων Συμμόρφωσης της με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξη 

4194/20-06-2022. 

 

 

 2η Διευκρίνιση/επισύμανση 

Στην άνω διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σχετικά με τις 

τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 2. ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L, στην σελίδα 77, αναφέρεται 

ειδικά στο σημείο: ‘’2.2 Οι κάδοι κουζίνας 10 λίτρων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 

100% παρθένο πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, που να έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα 

για να προφυλάσσονται αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 

ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και χημικές επιδράσεις. Προς απόδειξη ότι το 

υλικό κατασκευής είναι παρθένο πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, προβλέπεται να προσκομιστεί 

το φύλλο ιδιοτήτων της πρώτης ύλης’’.  

Σε μία εποχή που ενθαρρύνει την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την κυκλική 

οικονομία, με κοινό στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση των 

πλαστικών, αιτούμαστε να γίνονται δεκτές προσφορές κάδων κουζίνας 10 λίτρων 

κατασκευασμένων από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλώσιμο ή ανακυκλωμένο 

πολυαιθυλένιο 100% ανακυκλώσιμο, που να έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα για να 



προφυλάσσονται αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 

ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και χημικές επιδράσεις, προκειμένου να προάγεται 

και να διαφυλάσσεται η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις ορθές πρακτικές 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με κριτήριο ότι ο διαγωνισμός 

διενεργείται για την προμήθεια εξοπλισμού συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και 

εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, θα ήταν παράδοξο και αντικρουόμενο να κατασκευάζονται οι 

ζητούμενοι κάδοι κουζίνας 10 λίτρων από πρωτογενές παρθένο πλαστικό, ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα και η τεχνολογία να κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό. 

 

Απάντηση: 

Οι κάδοι κουζίνας 10 λίτρων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 100% παρθένο 

πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τον Πίνακα Π1Α-1 , «ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L» 

των Φύλλων Συμμόρφωσης της με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 4194/20-06-2022. 

 

 

 
                                                                                   

 

                                                                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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