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ΠΡΟΣ 

 
1. ΕΝΙΑΙΟ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ∆ΑΚ) 
2. ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ:  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ  2010-2011 
 
Ο Σύλλογος  πτυχιούχων εργοληπτών δηµοσίων έργων Ηρακλείου (ΣΠΕ∆ΕΗ)  και το 
Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων, Περιορισµένης 
Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών, (ΣΑΤΕ) σε από κοινού εξέταση των 
προβληµάτων για τη δηµοπράτηση έργων αποφασίσαµε και σας ανακοινώνουµε τα 
παρακάτω: 
 
Oι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τρόποι της δηµοπράτησης, οδηγούν αβίαστα στο 
συµπέρασµα ότι η συµµετοχή θα είναι ελάχιστη το πολύ ένα έως δυο επιχειρήσεις οι οποίες 
νέµονται όλη την Ελλάδα και η έκπτωση θα είναι ελάχιστη ακριβώς όπως συνέβη και πέρυσι 
όπου εδόθη έκπτωση δια το ίδιο έργο 1%. 
Η αλλαγή που έγινε φέτος είναι ότι αποκλείονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς 
καλούνται φωτογραφικά επιχειρήσεις µε συγκεκριµένους όρους, π.χ. να έχει εµπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους σε ΧΥΤΑ δυναµικότητος 9.000  τόνων, εάν δεν είναι ενός έτους αλλά 
έντεκα µηνών και 8.000 τόνων αποκλείεται.  
Επίσης ζητείται προωθητή γαιών άνευ περαιτέρω διευκρινήσεων καθώς και ερπυστριοφόρο 
φορτωτή ισχύος 190 ΗΡ, ο οποίος διορθώθηκε στη συνέχεια σε 100 ΗP. Εάν δεν πληροί τους 
φωτογραφικούς αυτούς όρους κατά τη βαθµολόγηση του η οποία γίνεται από επιτροπή θα 
τεθεί εκτός συναγωνισµού.  
Επειδή θέση µας είναι ότι οι δηµοπρασίες πρέπει να καλούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις για να λειτουργεί ο ανταγωνισµός και όχι να περιορίζουν τους διαγωνιζόµενους, 
 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 
Την επαναδηµοπράτηση του ΧΥΤΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ όπου θα  καλούνται και αντίστοιχων τάξεων 
µε το έργο εργοληπτικές επιχειρήσεις, χωρίς κριτήρια βαθµολόγησης αλλά µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, και φωτογραφικές διατάξεις που θα απαγορεύουν την συµµετοχή µας.  
Η τυχόν συνέχιση της διαδικασίας και η συµµετοχή σε αυτήν θα οδηγήσει σε  ασφαλή 
συµπεράσµατα δια το βάσιµο των θέσεων µας. 
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