
 

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα προς διευκρίνιση 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.» 
 

 

 

Ερώτημα προς διευκρίνιση 

Στην σελίδα 77 της ως άνω διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα 

Τεχνικής Προσφοράς , στον Πίνακα Π1Α-1, για το Τμήμα 1: Κάδοι Κουζίνας 10L απαιτείται : «2.2. 

Κατασκευή - Υλικά οι κάδοι κουζίνας 10lt 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.....» 

Αναφορικά με τον ανωτέρω όρο, ληπτέα υπ’ όψιν τα κάτωθι: 

• το παρθένο πολυπροπυλένιο κρίνεται ρυπογόνο και ιδιαιτέρως επιζήμιο για το υπέδαφος, 

δεδομένου ότι για την παραγωγή του απαιτείται εξόρυξη πετρελαίου 

• η έννοια «παρθένο» δεν συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεμελιώδη αρχή της 

αειφόρου 

ανάπτυξης, στην οποία αποσκοπεί και η Υπηρεσία Σας με την εν λόγω διακήρυξη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
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• το ανακυκλώσιμο ή ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο διασφαλίζει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις 

και τις παραμορφώσεις 

• το ανακυκλώσιμο ή ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο διασφαλίζει ανθεκτικότητα στις απότομες 

θερμοκρασιακές μεταβολές (ψύχος, ζέστη), στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και στις 

χημικές επιδράσεις 

• η διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης για το ανακυκλώσιμο ή ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την απαιτούμενη από τη διακήρυξη. 

 

Απάντηση: 

Το ερώτημα έχει ήδη απαντηθεί με το αρ.πρ. 4424/7-7-2022 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων. 

 

Παρατίθεται εκ νέου η 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 

 

 

                                                                               

              ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ 
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