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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του 

άρθρου 211. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
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6. Τη με ΑΔΑΜ 21PROC008718075/04.06.2021 Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό, 

ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9119/19.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΔΞΟΡ05-ΒΧ9) απόφαση Προέδρου 

περί παροχής διευκρινίσεων και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

8. Τα νέα διευκρινιστικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

 

Παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις στα νομοτύπως υποβληθέντα διευκρινιστικά 

ερωτήματα: 

 

Ερώτημα 1: 

λαμβανομένων υπόψη: 

- του ενδιαφέροντος της εταιρείας μας, ως επιχείρησης επαγγελματικώς 

δραστηριοποιούμενης στη σχετική αγορά, να συμμετάσχει στην ανωτέρω 

διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργείτε, ως αναθέτουσα αρχή, 

- της σχετικής πρόνοιας, τόσο της σχετικώς εφαρμοστέας νομοθεσίας, όσο και της 

οικείας πρόνοιας της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κατ’ άρθρο 12 αυτής), σύμφωνα με την οποία, 

«…Ενδιαφερόμενοι έχουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την 

παρούσα Πρόσκληση έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν λεπτομερείς αιτήσεις για 

παροχή διευκρινίσεων μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Ημερομηνία Υποβολής 

του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…», 

- της υπ’ αρ. πρωτ. 9119/19.07.2021 απόφασης του Προέδρου του Συνδέσμου σας 

περί, μεταξύ, άλλων παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής (με καταληκτική πλέον αυτή της 22.09.2021), 

υποβάλλεται το παρόν, με το οποίο, παρακαλείσθε, όπως μας επιβεβαιώσετε, πως 

παραδεκτώς κατά την Πρόσκληση, υποβάλλεται Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από Ένωση Προσώπων, με την τελευταία προς πλήρωση των κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής – οικονομικής επάρκειας της παρ. 7.3 της Πρόσκλησης ή/και 
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των κριτηρίων τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 7.4 της Πρόσκλησης, 

να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων σε αυτή (άρθρο 8.1. της 

Πρόσκλησης), αφού προηγουμένως τα μέλη της (όλα ή κάποιο/-α εξ αυτών) έχουν 

στηριχθεί στις αντίστοιχες ικανότητες Τρίτων Φορέων, λαμβανομένων υπόψη: 

- τόσο των προβλεπομένων στο άρθρο 7.2.11 της Πρόσκλησης, κατά τα οποία: «Σε 

περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή Μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων) επικαλείται 

τη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια ή την Τεχνική και Επαγγελματική 

Ικανότητα τρίτου φορέα για την πλήρωση των Κριτηρίων Χρηματοοκοικονομικής 

και Οικονομικής Επάρκειας ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας αντίστοιχα, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως 

ορίζονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούνται και στο πρόσωπο του εν λόγω φορέα», 

- όσο και της σχετικής διατύπωσης των Υποδειγμάτων 1 & 2 του Παραρτήματος 3 της 

Πρόσκλησης, που σχετικώς ενδεικτικώς αναφέρουν: «…(ι) Η εταιρία … (η επωνυμία 

της εταιρείας που θα παρέχει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα στον 

Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων…» (βλ. Υπόδειγμα 1 του 

Παραρτήματος 3) & «…(ι) Η εταιρία … (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της 

ένωσης προσώπων…» (βλ. Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος 3). 

Επισημαίνεται, ότι οι όροι, που χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο αρχικό 

γράμμα, έχουν και εδώ, ως έχουν και στην Πρόσκληση, την έννοια, που στην 

τελευταία τους αποδίδεται, το παρόν δε υποβάλλεται παραδεκτώς και εγκαίρως. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 7.2.11. 

 

Ερώτημα 2: 

Αναφερόμεθα με την παρούσα στη σχετική πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (στο εξής η «Πρόσκληση»), για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)» (στο 

εξής το «Έργο») και συγκεκριμένα στην Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος . Ειδικότερα, στο άρθρο 13 «Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος», παρ. 13.2.9 της Πρόσκλησης, αναφέρετε: «Στη συνέχεια οι 

ενδιαφερόμενοι παράγουν από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [« εκτυπώσεις» 

των στοιχείων και Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης των Υποφακέλων του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…(PDF)]…». 
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Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ οι Ενδιαφερόμενοι επιλέγουν κατά το στάδιο των «εκτυπώσεων» το 

όνομα προγράμματος με τίτλο «Αίτηση Συμμέτοχης», για την ορθή παραγωγή των 

«εκτυπώσεων» όπου στη συνέχεια υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή και επισυνάπτεται στους αντίστοιχους Υποφακέλους του 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. . 

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι δύναται στους 

Ενδιαφερόμενους να προβούν στην επεξεργασία του παραγόμενου εγγράφου 

«Αίτηση Συμμέτοχης» και στην αφαίρεση των οικονομικών στοιχείων που 

αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο καθότι στην παρούσα φάση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος δεν απαιτείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς από τους 

υποψηφίους. 

Απάντηση: Οι Ενδιαφερόμενοι, εφόσον ανεβάσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, επιλέγουν κατά το στάδιο των 

«εκτυπώσεων» το όνομα προγράμματος με τίτλο «Αίτηση Συμμέτοχης», η οποία στη 

συνέχεια υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και 

επισυνάπτεται στους αντίστοιχους Υποφακέλους του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Οι Ενδιαφερόμενοι δεν επεξεργάζονται το παραγόμενο έγγραφο 

«Αίτηση Συμμέτοχης», ο πίνακας των οικονομικών στοιχείων παραμένει κενός χωρίς 

να δημιουργείται κάποιο κώλυμα. 

 

Ερώτημα 3: 

 Σχετικά με την Ειδική Εμπειρία του Κατασκευαστή των παρ. 7.4.2 και 15.4 της 

Πρόσκλησης, και δεδομένου ότι η ειδική εμπειρία αφορά τεχνογνωσία στις ειδικές 

κατασκευές - εξοπλισμό - εγκατάσταση - δοκιμαστική λειτουργία του σχετικού 

εξοπλισμού - εγκατάστασης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή, για την 

κάλυψη των κριτηρίων των παρ. 7.4.2 και 15.4 της Πρόσκλησης, η χρήση εμπειρίας 

από τον σχεδιασμό εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, του 

εξοπλισμού της, την κατασκευή / εγκατάσταση / θέση σε λειτουργία και δοκιμαστική 

λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των συστημάτων αυτής. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 7.4.2 και 15.4 της Πρόσκλησης.  
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Ερώτημα 4: 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.4 της διακήρυξης, Υποφάκελος Β - Τεκμηρίωση Προσωπικής 

Κατάστασης, «προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης της παρ. 7.2 της Πρόσκλησης, ο Υποψήφιος, ο Κατασκευαστής, ο 

Διαχειριστής και κάθε τρίτος φορέας που τυχόν παρέχει τις ικανότητές του, σύμφωνα 

με το Άρθρο 8 της παρούσας, υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ)», 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το κάτωθι: 

Ο οικ. φορέας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ /ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, που συμμετέχει και ως Μέλος 

του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, θα υποβάλλει ξεχωριστό ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), υπό την ιδιότητά του ως ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, και ξεχωριστό ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ), υπό την ιδιότητά του ως μέλος του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ή θα υποβάλλει ενιαίο 

ΕΕΕΣ, (το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ως άνω ιδιοτήτων του : ως 

οικ. φορέας μέλος ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ως οικ. φορέας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή και 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ). 

Απάντηση: Δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών ΕΕΕΣ από οικονομικούς φορείς 

που έχουν περισσότερες ιδιότητες, όπως μέλος του υποψηφίου και κατασκευαστής ή 

διαχειριστής. 

 

Ερώτημα 5: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων της 

διακήρυξης , « 8.1 Όσον αφορά τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας 

που αναφέρονται στην παρ.7.3, τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα που αναφέρονται στην παρ. 7.4 και τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της 

παρούσας Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων («ο Τρίτος Φορέας»), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Υπό 

τους ιδίους όρους, μία Ένωση Προσώπων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  

8.2 Οι ως άνω Τρίτοι Φορείς κατονομάζονται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Πρόσκλησης.  

8.3 Στην περίπτωση αυτή, ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον Τρίτο Φορέα, που παρέχει τις σχετικές 

ικανότητες (Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια ή Τεχνική και Επαγγελματική 
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Ικανότητα), …», και σε συνέχεια της από 23/07/2021 με αρ. πρωτ. 9375 Απόφασης ΕΔΣΝΑ, 

(σχετ. 3) Διευκρινίσεις –σε υποβληθέντα διευκρινιστικά ερωτήματα, σχετικά με την 

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικότερα όσον αφορά στην απάντηση 

στο Ερώτημα 2 και την απάντηση στο ερώτημα 4 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι :  

 Όταν ορίζεται ως ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, οικονομικός φορέας που αποτελεί ΜΕΛΟΣ του 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, και την απαίτηση των κριτηρίων: 7.3.11 Χρηματοικονομική και Οικ. 

επάρκεια Κατασκευαστή, 7.4 Κριτήρια Τεχνικής και επαγγελματικής Ικανότητας 

Κατασκευαστή/Διαχειριστή και 7.5 Καταλληλότητα για την Άσκηση της Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας, την καλύπτει ο Κατασκευαστής, εάν σε αυτή την περίπτωση ο Κατασκευαστής 

αποτελεί υπεργολάβο ή Τρίτο Φορέα για τον Υποψήφιο και απαιτείται να υποβληθεί το 

Παράρτημα 3 από τον Κατασκευαστή- ΜΕΛΟΣ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - και αντίστοιχα να 

συμπληρωθεί και η παρ. 2 «Αποδέκτης των πόρων» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι :  

 Oταν ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ που αποτελεί ΜΕΛΟΣ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, στηρίζεται και 

επικαλείται, για την πλήρωση των απαιτήσεων του κριτηρίου: 7.3.11 Χρηματοικονομική και 

Οικ. επάρκεια Κατασκευαστή, ή /και του κριτηρίου 7.4.2. Ειδική εμπειρία του Κατασκευαστή, 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

και πόρους τρίτου φορέα, εάν ο εν λόγω τρίτος φορέας αποτελεί υπεργολάβο ή/και Τρίτο Φορέα 

για τον Κατασκευαστή ή / και για τον Υποψήφιο και στην περίπτωση που αποτελεί Τρίτο 

Φορέα αν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 θα συμπληρώνεται από τον Τρίτο Φορέα προς τον 

Κατασκευαστή ή /και προς τον Υποψήφιο.  

 Ομοίως όταν ο Διαχειριστής που αποτελεί ΜΕΛΟΣ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, στηρίζεται και 

επικαλείται, για την πλήρωση των απαιτήσεων του κριτηρίου 7.4.3. Ειδική εμπειρία του 

Διαχειριστή, στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και πόρους τρίτου φορέα, εάν ο εν 

λόγω τρίτος φορέας αποτελεί υπεργολάβο ή/και Τρίτο Φορέα για το Διαχειριστή ή/και για τον 

Υποψήφιο και στην περίπτωση που αποτελεί Τρίτο Φορέα αν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 θα 

συμπληρώνεται από τον Τρίτο Φορέα προς το Διαχειριστή ή/ και προς τον Υποψήφιο.  

 

Απάντηση: 

Σε περίπτωση που μέλος του υποψηφίου σχήματος δηλώνεται ως Κατασκευαστής ή 

Διαχειριστής ή διαθέτει πόρους στο υποψήφιο σχήμα και με δεδομένο ότι η δάνεια 

εμπειρία μπορεί να παρέχεται είτε απευθείας στον υποψήφιο είτε σε μέλος αυτού, τα 

δε μέλη δια της συμμετοχής τους στο υποψήφιο σχήμα ευθύνονται από κοινού, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας και προς 
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διευκόλυνση των υποψηφίων κατά την υποβολή των φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης μεταξύ υποψηφίου 

και μελών αυτού, διευκρινίζονται τα εξής: 

α) Εφόσον ο Τρίτος Φορέας, στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος, είναι μέλος του 

υποψηφίου σχήματος δεν απαιτείται (και δη επί ποινή αποκλεισμού) να υποβληθεί 

το Παράρτημα 3 από το ΜΕΛΟΣ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ούτε να συμπληρωθεί η παρ. 2 

«Αποδέκτης των πόρων» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Τυχόν υποβολή του Παραρτήματος 3 

και συμπλήρωση της παρ. 2 του Παραρτήματος 2 δεν συνιστά πλημμέλεια. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία χρηματοοικονομικής / οικονομικής επάρκειας και 

τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας του μέλους, τα οποία εισφέρει στο υποψήφιο 

σχήμα, απαιτείται να συμπληρωθούν στο ΕΕΕΣ του και κατά περίπτωση στα 

αντίστοιχα Παραρτήματα 4, 5, 7 έως 10. Στις περιπτώσεις αυτές (μέλους υποψηφίου 

που είναι ταυτόχρονα Κατασκευαστής ή Διαχειριστής ή διαθέτει πόρους στο 

υποψήφιο σχήμα) δεν απαιτείται να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ των λοιπών μελών του 

υποψηφίου σχήματος ούτε ως τρίτος φορέας, ούτε ως υπεργολάβος. Υπενθυμίζεται 

ότι στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής, ο Διαχειριστής ή ο Τρίτος φορέας που 

στηρίζει με τις ικανότητές του, δεν περιλαμβάνονται στο σχήμα του υποψηφίου, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματος 2 της από 23/7/2021 

διευκρινιστικής. 

β) Τρίτος Φορέας, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Κατασκευαστής ή ο 

Διαχειριστής, αποτελεί Τρίτο Φορέα για τον Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή και 

μέσω αυτών για τον Υποψήφιο.  

 

Ερώτημα 6: 

Σε συνέχεια της από 19/07/2021 με αρ. πρωτ. 9119 Απόφασης ΕΔΣΝΑ, (σχετ. 2) 

Διευκρινίσεις –σε υποβληθέντα διευκρινιστικά ερωτήματα, σχετικά με την Πρόσκληση 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικότερα όσον αφορά στην απάντηση στο Ερώτημα 

14 «… Απάντηση: α) Επιβεβαιώνεται Β) αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 3, η 

οποία διαμορφώνεται αναλόγως, ώστε να απευθύνεται στον Κατασκευαστή.»,  

παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι σε αυτή την περίπτωση η εν λόγω Υ.Δ. σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  

α) θα απευθύνεται αντί του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στον Κατασκευαστή και  

β) ότι στην παρ. (i) θα αναφέρεται ότι ο Τρίτος Φορέας δεσμεύεται να θέσει … στην διάθεση του 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (Εταιρική επωνυμία του Κατασκευαστή). 
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Απάντηση: Η υπεύθυνη δήλωση απευθύνεται: 

«Προς  

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Άντερσεν και Μωραΐτη, 11521 Αθήνα». 

Στο περιεχόμενό της (παρ. i) συμπληρώνονται στο πρώτο κενό η επωνυμία του 

τρίτου και στο δεύτερο η επωνυμία του κατασκευαστή. 

 

Ερώτημα 7: 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν ο όρος «Ενδιαφερόμενος» και «Υποψήφιος» 

περιλαμβάνει την ίδια ιδιότητα διότι στο προς συμπλήρωση Παράρτημα 3 

αναφέρεται: «…υποβολή εκ μέρους του …. (επωνυμία Ενδιαφερόμενου) φακέλου εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος…» 

Απάντηση: Ισχύουν οι ορισμοί των παρ. 2.1.16 και 2.1.40 της Πρόσκλησης 

 

Ερώτημα 8: 

Στην απάντηση επί της ερώτησης 9. του σχετ. 2, διευκρινίζονται ως Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής που αναφέρονται στην παρ. 7.1.2., μόνο τα κριτήρια 

προσωπικής κατάστασης (7.2.), καταλληλότητας (7.5.) και πιστοληπτικής ικανότητας 

(7.3.10), ενώ η Διακήρυξη στον σχετικό όρο 7.1.1. ορίζει ως Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής όλα τα κριτήρια των παρ. 7.2., 7.3., 7.4. και 7.5. Παρακαλούμε να 

διευκρινιστεί γιατί εφόσον η παρ. 7.1.2. αναφέρεται στα Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής της παρ. 7.1.1., εξαιρεί σύμφωνα με την διευκρινιστική σας απάντηση τα 

κριτήρια των παρ. 7.3.1. έως 7.3.9. και της παρ. 7.4.  

 

Απάντηση: Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους, η πλήρωση των 

συγκεκριμένων κριτηρίων συνδέεται χρονικά με την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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