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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ.8εο/22-02-2017 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 
 

Απιθμόρ Απόθαζηρ : 36/2017 
 
 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 

 ΘΔΜΑ: Λήτη απόθαζηρ επί διεςκπινιζηικών επυηημάηυν, αναθοπικά με ηη 

Γιακήπςξη για ηιρ «ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΗ ΟΔΓΑ 

ΦΤΛΖ ΚΑΗ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ».                

 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 

θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 22η ηνπ κήλα Φεβποςαπίος ηνπ έηνπο 2017 εκέξα Σεηάπηη 

θαη ψξα 14:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., χζηεξα 

απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 1592/17-02-2017 πνπ επηδφζεθε ζε 

φια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν. 

3463/06 «Πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο, 

ζε ζχλνιν επηά (7) ηαθηηθψλ κειψλ ήηαλ παξφληα ηα πέληε (5) κέιε.  

      

    ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Μπηδά Αθξνδίηε, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, 

ε νπνία απνχζεο ηεο Πξνέδξνπ πξνέδξεπζε ζηε πλεδξίαζε. 

2. Βξνχζηεο Αξηζηείδεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αηηηθήο. 

3. Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αηηηθήο (ε 

νπνία ήηαλ παξνχζα ζηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζην 9ν ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο). 
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4. Ιαηξνχ ηαχξνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Λαπξεσηηθήο.  

5. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

    

  ΑΠΟΝΣΔ: 

1. Γνχξνπ Ρέλα, Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Παππνχο Υξήζηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο. 

 

ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ ν λνκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ θαη o εηζεγεηήο ηνπ 

ζέκαηνο.  

Η θα Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ιφγσ απνπζίαο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ, θαη εηζεγνχκελε ην 1ν ζέκα 

εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε: 

Κχξηνη,  

Σν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί γηαηί πξέπεη λα δνζνχλ άκεζα δηεπθξηλίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε Γηαθήξπμε γηα ηηο «ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙ ΟΔΓΑ ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ».                  

-ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ; 

-ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη. 

-ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζέησ ππφςε ζαο ηελ εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο ΓΤΠΑ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Όπσο γλσξίδεηε κε ηελ ππ’ αξηζ. 644/2016 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΔΓΝΑ εγθξίζεθε ε 30/2016 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο ΓΤπΑ, θαη θαηαξηίζηεθαλ θαη 

εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 545/20.1.2017 (7PROC005719009) Γηαθήξπμεο γηα 

ηηο «ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙ ΟΔΓΑ ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΓΤΣ. 

ΑΣΣΙΚΗ». Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίζηεθε ε 7.3.2017. 

Απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο πξνθχπηεη φηη ηα εκπξφζεζκα 

δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα είλαη φζα ππνβιεζνχλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη ην 

αξγφηεξν έσο έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, άιισο ππνρξενχηαη λα 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία. Δίλαη πάλησο δπλαηή ε εμέηαζε εξσηεκάησλ θαη ζε 

πξνγελέζηεξν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηθαλφο ρξφλνο ζηνπο ππνςεθίνπο λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνβιεζεί ηξία (3) εξσηήκαηα. Αλ θαη δελ έρεη παξέιζεη ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο εξσηεκάησλ, σζηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξφλν λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

απαληεζνχλ ηα ήδε ππνβιεζέληα εξσηήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ λέα 
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εξσηήκαηα εγθαίξσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξέπεη λα ιάβεη λέα απφθαζε πεξί 

δηεπθξηλήζεσλ. 

Δπί ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ ζαο ζέηνπκε ππ’ φςηλ ηα εμήο: 

 

Η. Γιεςκπινήζειρ. 

1ο Δπώηημα: “Παξαθαινχκε λα καο δηεπθξηλίζεηε ηελ απαίηεζε πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηελ πξναλαθεξζείζα παξάγξαθν «Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη 

απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 

κε ηελ νπνία, δειψλεη ηα αλσηέξσ.» 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο σο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο, έρνπλ ήδε αλέβεη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ www.edsna.gr φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.2 

ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ζπλέπεηα ε πξφζβαζε ζε απηά λα είλαη ειεχζεξε ζε νπνηνλδήπνηε, 

παξαθαινχκε λα καο δηεπθξηλίζεηε ζε πνηεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα έγθεηηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη/δειψλεη ε 

πξνο ππνβνιή, δεηνχκελε απφ ηε Γηαθήξπμε, ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε”. 

Απάνηηζη: Η ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε ηεο δηαθήξπμεο αθνξά εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Δλ πξνθεηκέλσ, ηα ήδε 

δεκνζηεπζέληα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη θάπνηα ππνρξέσζε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ πεξί ηήξεζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. πλαθφινπζα, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο. 

 

 2ο Δπώηημα: “Καηά ην άξζξν 2.4.3.1 ηεο δηαθήξπμεο «Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξόλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: α) ην 

Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνύζαο 

http://www.edsna.gr/
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δηαθήξπμεο». Δπίζεο θαηά ην άξζξν 2.2.9.1 (Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ) «Πξνο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) 

δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνύλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνύζεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο, ην 

πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθό Δληαίν 

Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα Παξάξηεκα 

ΙΙ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζρεηηθνύ Παξαξηήκαηνο).  

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ην ζχλνιν ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Άξζξν 2.2.9.2 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ πξνζθνκίδεηαη θαηά ην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη δελ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.” 

Απάνηηζη: Η δηαηχπσζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ λφκνπ είλαη ζαθήο. Καηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Άξζξν 2.2.9.2 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη απηά πξνζθνκίδνληαη θαηά ην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε. Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη θάπνηα ή θαη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

3ο Δπώηημα: “Οκνίσο, παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνηά δηθαηνινγεηηθά 

απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο δάλεηαο εκπεηξίαο.  

Πεξαηηέξσ, παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε πνηα απνδεηθηηθά κέζα απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ γηα ηνλ πάξνρν δάλεηαο εκπεηξίαο εθ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 

2.2.9.2.. Παξαθαινχκε φπσο ηδίσο καο δηεπθξηλίζεηε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο 

παξέρεη δάλεηα εκπεηξία σο πξνο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο (π.ρ. εμνπιηζκφ) δελ απαηηείηαη 

θαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.” 

Απάνηηζη: Η δηαθήξπμε είλαη ζαθήο. ηελ παξάγξαθν Β.9 ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2  ηεο 

δηαθήξπμεο (ζει. 19) αλαθέξνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ ν ηξίηνο παξέρεη δάλεηα 

εκπεηξία σο πξνο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο δελ απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. 

 

4ο Δπώηημα: “ην ηεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο ζηε ζειίδα 18, 

αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαξψζξνπ αλνηθηψλ ρψξσλ. Η απαίηεζε γηα 
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πιατλέο ζθνχπεο δηακέηξνπ 1.245mm δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί θαζψο ηέηνηαο 

δηακέηξνπ ζθνχπα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν ζηνλ κπξνζηηλφ βξαρίνλα.  

Θα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε εάλ είλαη ιάζνο ε δηάκεηξνο πνπ αλαθέξεηαη γηα ηηο 

πιατλέο ζθνχπεο.” 

Απάνηηζη: Η ελ ιφγσ δηάκεηξνο αθνξά ηελ ζπλνιηθή δηάκεηξν ησλ δχν πιατλψλ  φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζειίδαο 18, ήηνη (Πιατλέο ζθνχπεο / 1 Γεμηά + 1 Αξηζηεξά). 

 

5ο Δπώηημα: “χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ ΦΔΚ 1422 - 9/7/2015 ηα βπηηνθφξα 

απνθξαθηηθά δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2012. Θα ζέιακε λα καο 

επηβεβαηψζεηε εάλ ηζρχεη γηα ηελ άδεηα ρεηξηζηή βπηηνθφξνπ απνθξαθηηθνχ πνπ δεηείηαη γηα 

ην δηαγσληζκφ.” 

Απάνηηζη: ηελ Αξηζκ. Οηθ. 71933/301/Φ113 (1422/ΦΔΚ Β/9-7-2015) άξζξν 1 , 

πεξίπησζε 2 αλαθέξεηαη φηη : “...Άξζξν 1: Σελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

απόθαζεο κε αξηζκό Οηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «Καηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ 

έξγνπ ζε εηδηθόηεηεο θαη νκάδεο, σο πξνο ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ρεηξηζκνύ ζύκθσλα κε ην 

π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) θαη αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηακέλσλ αδεηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

ζύκθσλα κε ην π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή ην Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) κε ηηο άδεηεο πνπ εθδίδνληαη 

θαη΄ εθαξκνγή ηνπ πξνεδξηθνύ απηνύ δηαηάγκαηνο» σο εμήο: ...2. ην άξζξν 2 ζην ηέινο 

ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηίζεληαη νη πεξηπηώζεηο 4.7 θαη 4.8 σο εμήο: «4.7 Βπηηνθόξα 

απνθξαθηηθά νρήκαηα αγσγώλ, θξεαηίσλ θαη εζραξώλ δξόκσλ θαη αεξνδξνκίσλ 

ζπλνιηθήο ηζρύνο άλσ ησλ 120 θηινβάη (kW) κε αληιία θελνύ θαη δεμακελή αθαζάξησλ θαη 

κε αληιία πςειήο πίεζεο λεξνύ άλσ ησλ 100 bar ...”. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ηα βπηηνθφξα 

απνθξαθηηθά ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2012. Σα αλαθεξφκελα ζηνλ Πίλαθα ΙΙ 

ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο δελ είλαη βπηηνθφξα – απνθξαθηηθά. 

 

6ο Δπώηημα: “ηε Γηαθήξπμε ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:  

«2.2.6 Τετνική και επαγγελμαηική ικανόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

β) λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην νρηώ (8) άηνκα πξνζσπηθό πιήξνπο απαζρόιεζεο, θαη 

εηδηθόηεξα ηξεηο (3) ρεηξηζηέο πξνσζεηώλ γαηώλ, έλα (1) ρεηξηζηή απνθξαθηηθνύ, ηξεηο (3) 

νδεγνύο ηεηξαμνληθώλ θνξηεγώλ θαζώο θαη έλαλ (1) ρεηξηζηή εθζθαθέα θνξησηή».  

«Β.4. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ: […]  

β) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 

ηζρύεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία 
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ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ην ηερληθό πξνζσπηθό θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζόληα έθαζηνπ (όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζην άξζξν 2.2.6. πεξ. 

β), ζπλνδεπόκελε από αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) ηειεπηαίνπ κελόο, πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ εηήζην πίλαθα πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα 

αξρή (Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο) θαη από ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζόληα (ελ ηζρύ άδεηεο νδήγεζεο νρεκάησλ ή ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ)».  

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε (απαίηεζε ππνβνιήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ) 

ηειεπηαίνπ κελφο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ εηήζηνπ πίλαθα 

πξνζσπηθνχζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο)) πξνθχπηεη φηη 

νη ππνςήθηνη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ππφ ην θαζεζηψο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη δε 

πξνζσπηθφ ην νπνίν έρεη ήδε πξνζιεθζεί θαη απαζρνιείηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ (κάιηζηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ απηήλ). 

Σνχην ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη εμ νξηζκνχ απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο ζχκβαζεο ππνςήθηνο ν 

νπνίνο θαίηνη δελ απαζρνιεί πξηλ ην δηαγσληζκφ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, είλαη 

πξφζπκνο λα δεζκεπηεί φηη ζα ην δηαζέζεη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Δπεηδή θαηά ην Άξζξν 80 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 «Η ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ηξόπνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Μέξνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α`, αλάινγα κε ηε 

θύζε, ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ έξγσλ, ησλ αγαζώλ ή ησλ 

ππεξεζηώλ.  

Δπεηδή ζην Μέξνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α` ηνπ λ. 4412/2016 

νπδφισο πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε απαζρφιεζεο απνθιεηζηηθά κηζζσηνχ πξνζσπηθνχ θαη 

δε ε πξνζθφκηζε Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ) ηειεπηαίνπ κελφο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο θαη πίλαθα πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο).  

Παπακαλούμε όπυρ μαρ διεςκπινιζθεί:  

1.α.. Δάλ γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη δε ηνπ απαηηνχκελνπ θαη’ Άξζξν 

2.2.6 πεξ. β’ πξνζσπηθνχ αξθεί λα πξνζθνκηζζεί (πιελ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπο) δέζκεπζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηνπ φηη ζα δηαζέζεη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ή κε νλνκαζηηθή αλαθνξά θαη 

αληίζηνηρε δέζκεπζε θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην φηη ζα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο  

β. εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απαζρνιείηαη ή πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί 

απφ ηνλ δηαγσληδφκελν κε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο, ήηνη ζπκβάζεηο έξγνπ θ.ιπ. θαη φρη 

απνθιεηζηηθά σο κηζζσηφ.  
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2. ε πεξίπησζε δε πνπ εκείλεηε ζηε δηαηχπσζε ηεο Γηαθήξπμεο απαληψληαο αξλεηηθά 

ζηα ππφ (1) εξσηήκαηά καο, παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηληζζεί ην θάησζη:  

Καηά ην Άξζξν 2.2.8 ηεο Γηαθήξπμεο (ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ) «Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο κπνξνύλ, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζτεηικά με ηεν ηετνική και επαγγελμαηική 

ικανόηεηα (ηες παραγράθοσ 2.2.6), να ζηερίδονηαι ζηις ικανόηεηες άλλων θορέων, 

αζτέηως ηες νομικής θύζες ηων δεζμών ηοσς με ασηούς. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλύνπλ όηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη».  

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζζεί ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηξίηνπ 

γηα ηελ θάιπςε ηεο απαίηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξ. β’ ηνπ άξζξνπ 2.2.6, ηη είδνπο 

ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε ηνλ ηξίην θνξέα/εξγνδφηε γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, π.ρ. ζχκβαζε δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ; ηελ 

πεξίπησζε δε απηή, απαηηείηαη θαη έγγξαθε δέζκεπζε εθάζηνπ ππαιιήινπ πεξί 

ζπλαίλεζήο ηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν;” 

Απάνηηζη: 1.α) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο , κε αλαθνξά κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη δε ηνπ απαηηνχκελνπ θαη’ Άξζξν 2.2.6 πεξ. β’ 

πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ν δηαγσληδφκελνο ζηε δηάζεζή ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί (πιελ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπο) δέζκεπζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ πεξί ηνπ φηη ζα δηαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ κε νλνκαζηηθή 

αλαθνξά ρσξίο αληίζηνηρε δέζκεπζε θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην φηη ζα 

ζπλεξγαζζεί κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. β) χκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.2.6 ηεο νηθείαο 

δηαθήξπμεο, ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ πξέπεη λα απαζρνιείηαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, δειαδή θαη’ αξρήλ σο κηζζσηφο. Πεξαηηέξσ, θαη επεηδή ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ Ν. 4386/2016 «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο - 

Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ - ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 85) νη απηναπαζρνινχκελνη – 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνθχπηεη φηη ην εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε έλα ή 

θαη δχν πξφζσπα (θπζηθά θαη λνκηθά) εμνκνηψλνληαη αζθαιηζηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο, 

δχλαηαη ην σο άλσ πξνζσπηθφ λα απαζρνιείηαη σο απηναπαζρνινχκελνο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απαζρνιείηαη κφλν απφ έλαλ εξγνδφηε. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ην γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί ζπκθσλεηηθφ αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζεσξεκέλν ζηελ Γ.Ο.Τ. απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ή ε απαζρφιεζε ζε εηήζηα βάζε 

ηνπιάρηζηνλ, ή ηηκνιφγην, ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε εξγνδφηε θαη 

απηναπαζρνινχκελν, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε. 
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2. χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα ΥΙΙ Μέξνο ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δειψλεηαη δχλαηαη λα αλήθεη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, είηε φρη. Τπφ ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη δπλαηφο ν δαλεηζκφο 

πξνζσπηθνχ απφ ηξίηε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην λφκν ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 2.2.8 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο, δίρσο σζηφζν λα είλαη απαξαίηεηε ζηελ παξνχζα 

θάζε θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ . ηελ πεξίπησζε 

απηή, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 2.2.6 πεξ. β’ ηεο Γηαθήξπμεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε  ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απηή ηεθκεξηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ β πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ Β4 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο.  

 

ΗΗ. Γιόπθυζη εκ παπαδπομήρ ζθαλμάηυν ζηη Γιακήπςξη. 

1. ην άξζξν 3.4.3 ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 30) αλαθέξεηαη κεηαμχ ην εμήο: «ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο σο άλσ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ απνζηέιιεη ακειιεηί ειεθηξνληθά ζε όινπο ηνπο ζηγόκελνπο ηελ θαηά απηνύο 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Οη Τπνςήθηνη δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ππόκλεκα 

ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ κε ηηο απόςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο αηηηάζεηο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη ηνπο αθνξνύλ, εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαπάλσ θνηλνπνίεζε. Μεηά ηαύηα, ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαη ηπρόλ ππνβιεζέληα ππνκλήκαηα, ζπλνδεπόκελα από ζρεηηθή θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο». Πιελ φκσο, εθ 

παξαδξνκήο έρεη αλαθεξζεί σο αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ ζηε ζειίδα 4 ε 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ είλαη ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σν απηφ 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζειίδα 30. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νξζή δηαηχπσζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο είλαη ε εμήο: «ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο σο 

άλσ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ απνζηέιιεη ακειιεηί ειεθηξνληθά ζε όινπο ηνπο 

ζηγόκελνπο ηελ θαηά απηνύο πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Οη Τπνςήθηνη δηθαηνύληαη λα 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ππόκλεκα ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ κε ηηο απόςεηο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο αηηηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη ηνπο 

αθνξνύλ, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

παξαπάλσ θνηλνπνίεζε. Μεηά ηαύηα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ππνβάιιεη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ηπρόλ ππνβιεζέληα ππνκλήκαηα, 

ζπλνδεπόκελα από ζρεηηθή θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο».  

2. Δπηπιένλ, ζην ίδην σο άλσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο νξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή ψξα 

ππνβνιήο ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ε 23:59. Πιελ φκσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 
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§ 12 ηεο απφ 29.12.1980 πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 

1157/1981, ε δηαδξνκή ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα, 

αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο επίδνζεο ή ηνπ γεγνλφηνο πνπ απνηειεί ηελ αθεηεξία 

ηεο, θαη ιήγεη ηελ ψξα 19.00 ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο, εάλ φκσο απηή είλαη, ζχκθσλα κε ην 

λφκν, εμαηξεηέα ή άββαην, ιήγεη ηελ ίδηα ψξα ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο. Με 

δεδνκέλν φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο δελ πξνβιέπεη θάηη 

εηδηθφ σο πξνο ηηο δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί δήηεκα 

εθπξφζεζκνπ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε θαηαιεθηηθή 

ψξα άζθεζεο ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ είλαη ε 19:00 θαη φρη ε 23:59, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ, ειζηγούμαζηε ηα εμήο: 

 Να ρνξεγεζνχλ νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Ι ηεο παξνχζεο. 

 Να ρνξεγεζεί δηεπθξίληζε επί ηνπ εθ παξαδξνκήο ζθάικαηνο σο πξνο ηε δηαηχπσζε 

ηνπ άξζξνπ 3.4.3  ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηεο 

παξνχζεο. 

 Να πξνζδηνξηζηεί σο νξζή θαηαιεθηηθή ψξα άζθεζεο ησλ πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ ε 19:00 ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, θαη εάλ απηή είλαη, ζχκθσλα κε ην 

λφκν, εμαηξεηέα ή άββαην, ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο». 

 

  Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιψ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Έσονηαρ λάβει ςπ’ ότιν: 
 

1. Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ. 

3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ. 

4. Σελ ππ’ αξ. 644/16 ΑΔΔ. 

5. Σελ ππ’ αξ. 30/2016 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο ΓΤπΑ. 

6. Σελ ππ’ αξ. πξση. 545/20.1.2017 (7PROC005719009) Γηαθήξπμε. 

7. Σα ππνβιεζέληα εξσηήκαηα. 

8. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 

114). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α΄ 87). 
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10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ» (Α' 85). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147). 

        
      Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ςεθνθνξίαο ε Δ.Δ. 
   

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Γέρεηαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ. 

3. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ. 

4. Υνξεγεί δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ «ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙ ΟΔΓΑ ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζην Κεθάιαην Ι ηνπ εηζεγεηηθνχ ηεο παξνχζεο. 

5. Υνξεγεί δηεπθξίληζε επί ηνπ εθ παξαδξνκήο ζθάικαηνο σο πξνο ηε δηαηχπσζε ηνπ 

άξζξνπ 3.4.3  ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ 

εηζεγεηηθνχ ηεο παξνχζεο. 

6. Πξνζδηνξίδεηαη σο νξζή θαηαιεθηηθή ψξα άζθεζεο ησλ πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ ε 19:00 ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, θαη εάλ απηή είλαη, ζχκθσλα 

κε ην λφκν, εμαηξεηέα ή άββαην, ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο. 

7. Η παξνχζα λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΔΓΝΑ www.edsna.gr πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη. 

8. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
 
               Δθδφζεθε ε κε αξηζκ. 36/2017 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

 

Αθήνα,  22-02-2017 

 

              Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

                   

               ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΠΗΕΑ 

   Γ.. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 
 

   ΣΑ ΜΔΛΖ 

Bπούζηηρ Απιζηείδηρ 

  Κοπυναίος- Καμπά οθία 

Ηαηπού ηαύπορ    

Μποςπαφμηρ Γημήηπηρ   
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