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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
       
 

  
Συνεδρίαση: 5η 

25-01-2017 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.5ης/ 25-01-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 20/2017 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων παράτασης του Διαγωνισμού για την 

προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με 

διαλογή στην πηγή για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 25η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα  Τετάρτη      

και ώρα 14:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 639/25 -01-2017 

που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το 

άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.  

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών, 

η οποία απούσης της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ προέδρευσε 

στη Συνεδρίαση. 

2. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής. 

3. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής. 

4. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Λαυρεωτικής. 
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    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής. 

2. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού. 

3. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αθηνών.  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης 

του ΕΔΣΝΑ και o Εισηγητής του θέματος. 

 

Λόγω απουσίας της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ, καθήκοντα Προέδρου 

εκτέλεσε το τακτικό μέλος της Ε.Ε., κα Κορωναίου-Καμπά Σοφία, ως το πρώτο κατά σειρά 

εκλογής μέλος της Ε.Ε.. Η προεδρεύουσα εισηγούμενη το 1o θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, είπε: 

Κύριοι, 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κυρίες και κύριοι, 

Υποβλήθηκαν δύο (2) αιτήματα από εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν 

προσφορά στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προμήθεια 

κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για 

αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing)», με τα οποία ζητούν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών για δύο μήνες. Ως λόγους επικαλούνται τη χρονοβόρο διαδικασία 

συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη χρονοβόρο διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από τα δς των εταιρειών leasing και τη χρονοβόρο διαδικασία ελέγχου των 

οικονομικών στοιχείων του ΕΔΣΝΑ. 

Επί του αιτήματος η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 

1. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

στις 7.12.2016, ενώ κατά την ίδια ημερομηνία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ το 

σύνολο των συμβατικών τευχών. 

2. Η διενέργεια του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 30.1.2017, δηλαδή χρόνο σχεδόν 

διπλάσιο από τον ελάχιστο χρόνο δημοσίευσης των τριάντα (30) ημερών που ορίζεται στις 

διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

3. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι τέτοιο που δεν έχει ιδιαιτερότητες κατά τη σύνταξη 

της προσφοράς, εφόσον δεν απαιτείται η υποβολής τεχνικής προσφοράς που να 

απαιτείται εμπεριστατωμένη μελέτη, αλλά αντικείμενό του είναι μόνο η προμήθεια 

οχημάτων. Άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παράτασης του άρθρου 60 παρ. 1 του 
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Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αλλά αντιθέτως λόγω του αντικειμένου της σύμβασης θα μπορούσε 

να έχει τηρηθεί η ελάχιστη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών. 

4. Επίσης, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), εφόσον δεν ζητήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες. 

5. Με βάση του κανόνες της κοινής πείρας, το διάστημα των πενήντα (50) και πλέον 

ημερών είναι επαρκέστατο για τη συγκέντρωση τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και 

την λήψη αποφάσεων από όργανα των ενδιαφερόμενων. Άρα το αίτημα παράτασης για 

δύο (2) μήνες οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους που άπτονται στην οργάνωση των 

οικονομικών φορέων και όχι σε μη επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Ομοίως, η επεξεργασία 

των οικονομικών στοιχείων του ΕΔΣΝΑ είναι εφικτή στο ως άνω χρονικό διάστημα. 

6. Η παράταση δύο (2) μηνών συνιστά στην ουσία νέα δημοσίευση διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση, λοιπόν, που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από οικονομικούς φορείς, ο ΕΔΣΝΑ θα 

κηρύξει άγονη τη διαγωνιστική διαδικασία και θα επαναπροκηρύξει, χορηγώντας νέα 

προθεσμία υποβολής προσφορών. Αν από την άλλη γίνει δεκτό εκ των προτέρων το 

αίτημα παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να συντρέχει 

αντικειμενικός λόγος, στην ουσία χορηγείται πλεονέκτημα σε ενδιαφερόμενους έναντι 

άλλων δυνητικών ενδιαφερόμενων που ενήργησαν εγκαίρως και συγκέντρωσαν τα 

αναγκαία δικαιολογητικά εντός των νομίμων προθεσμιών, κατά παράβαση της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. 

Εισηγείται την απόρριψη των αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με 

αντικείμενο την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού 

με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Έχοντας λάβει υπ’ όψιν: 
 

1. Την εισήγηση της Προεδρεύουσας. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Τα αιτήματα παράτασης των εταιρειών. 

4. Tη διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση-

εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)». 

5. Tις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114). 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87). 

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

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

 

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε. 
   
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Προεδρεύουσας. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

3. Απορρίπτει τα αιτήματα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με 

αντικείμενο την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου 

μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)», σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο εισηγητικό της παρούσης. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

κανονικά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι. 

5. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 
             Εκδόθηκε η με αριθμ. 20/2017 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

 

Αθήνα,  25 -01-2017 

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 

                   

      ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ-ΚΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ 

   ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραίμης Δημήτρης 

Ιατρού Σταύρος      
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