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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΕΕΔΔΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου 
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238 
E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

       

 

Συνεδρίαση: 17η 

06-05-2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 17ης/06-05-2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόφασης: 164/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με 

το διαγωνισμό με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». 

 

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

Μωραΐτη 90, σήμερα την 06η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 5014/06-05-2020 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». 

Στα γραφεία παρευρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια 

περιφοράς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

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

Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών επικοινώνησαν και τα επτά (7) τακτικά μέλη.  

     

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 

2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς. 
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3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής  

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

5. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής. 

6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 

7. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Δυτ. Αττικής 

      

       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Ουδείς 

 

 Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και με τον νομικό συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ και τον εισηγητή του 

θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 15ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 

θέματος Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτη, ο οποίος έθεσε υπόψη μας την 

εισήγησή του,  η οποία αναφέρει τα εξής: 

 
«Κύριοι, 

Ο ΕΔΣΝΑ έχει προκηρύξει διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών έχει οριστεί η 15η Μαΐου 2020. Επί της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα διευκρινιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν εγκαίρως. Οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής: 

  

1. Ερώτημα (Α): 

Στην παρ. 2.2.5 της διακήρυξης "Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια" αναφέρονται τα 

εξής: "Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: β) να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα στο 

100% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.” 

Ερώτηση: Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν στην αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται το 

ποσό της προαίρεσης. Από το εδάφιο α της παρ. 2.2.6 της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 

συνάγεται ότι δε συμπεριλαμβάνεται η προαίρεση. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η προαίρεση. 

 

2. Ερώτημα (Β): 

Στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης "Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" αναφέρονται τα εξής: 

"Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, απαιτείται: 
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α) να έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία, σε διάρκεια ενός έτους, προμήθειες κάδων 

χωρητικότητας 240 λίτρων, 660 λίτρων, 770 λίτρων και 1.100 λίτρων, αντίστοιχων ποσοτήτων και 

αξίας ίσης με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την οποία θα υποβάλουν προσφορά (προ ΦΠΑ 

και χωρίς την προαίρεση).” 

 

Ερώτηση 1: Με τον όρο αντίστοιχων ποσοτήτων, θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να έχουν 

παραδώσει για κάθε είδος κάδου την αντίστοιχη ποσότητα του προϋπολογισμού; Δηλαδή 2.000 

τεμάχια χωρ. 240 λίτρων, 7.000 τεμάχια 660 λίτρων, 7.000 τεμάχια 770 λίτρων και 3.000 τεμάχια 

1.100 λίτρων ή συνολικά 19.000 τεμάχια κάδων διαφόρων χωρητικοτήτων 240, 660, 770 και 1100 

λίτρων ανεξαρτήτως ποσότητας του κάθε είδους; 

Απάντηση: Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν παραδώσει  την τελευταία τριετία, σε 

διάρκεια ενός έτους για κάθε είδος κάδου την αντίστοιχη ποσότητα με την ποσότητα που προβλέπεται 

στη διακήρυξη και αντίστοιχου προϋπολογισμού με αυτόν της διακήρυξης. 

 

Ερώτηση 2: Τί εννοείτε με τον όρο αξίας ίσης με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης; Η αξία 

αφορά το κάθε είδος κάδου ξεχωριστά (δηλαδή κάδοι χωρ. 240 λίτρων 172.000,00 €, κάδοι χωρ. 660 

λίτρων 1.540.000,00 € κλπ.) ή το σύνολο του προϋπολογισμού ήτοι 4.074.000,00 €; 

Απάντηση: Η αξία και οι ποσότητες αφορούν τον κάθε τύπου κάδο ξεχωριστά. 

 

Ερώτηση 3: Τί εννοείτε με τον όρο αξία της σύμβασης για την οποία θα υποβάλουν προσφορά; 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών ανά είδος; 

Απάντηση: Εννοείται για το σύνολο της ποσότητας και των ειδών, αφού δεν προβλέπεται η 

υποβολή προσφορών ανά είδος. 

 

Ερώτηση 4: Πώς ορίζεται η τελευταία τριετία; Αφορά τα έτη 2017, 2018 και 2019 ή από 15/5/2017 

έως 15/5/2020 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών; 

Απάντηση: Η ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται από προμήθειες που εκτελέστηκαν 

σε διάρκεια 12 συνεχόμενων μηνών εντός οποιουδήποτε χρονικού σημείου κατά τη χρονική περίοδο 

από 15/5/2017 έως 15/5/2020. 

 

3. Ερώτημα Γ:  

Στο άρθρο 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρονται τα εξής: «Προκειμένου να 

διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 

προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές περιγραφές, πρέπει οι 

διαγωνιζόμενοι να αποστέλλουν και παραδίδουν τα δείγματα του πλαστικού κάδου 

απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων, του πλαστικού κάδου απορριμμάτων χωρητικότητας 

660 λίτρων συμπεριλαμβανομένων του ‘μικρού καπακιού’, του πλαστικού κάδου απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 λίτρων και του πλαστικού κάδου απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, στο 

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ή σε άλλους 
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χώρους εντός της Περιφέρειας Αττικής με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό.» Ερώτηση: Παρακαλούμε να μας 

διευκρινίσετε ποιοι είναι οι άλλοι χώροι εντός της Περιφέρειας Αττικής στους οποίους μπορούν να 

προσκομιστούν δείγματα των προσφερόμενων ειδών. 

Απάντηση: Τα δείγματα θα παραδοθούν στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ 

στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

4. Ερώτημα (Δ): 

Στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών κάδων, υπάρχει η προδιαγραφή - απαίτηση 

ενσωματωμένου συστήματος για τη μείωση του θορύβου. Ερώτηση: Εφ’ όσον ένας κάδος με 

πιστοποιημένο επίπεδο θορύβου είναι εντός των ορίων του επιπέδου ηχητικής ισχύος της μελέτης, 

χωρίς την προσθήκη ελαστικών ή άλλου υλικού τεμαχίων και χωρίς το ενσωματωμένο σύστημα 

μείωσης θορύβου που περιγράφεται στη μελέτη, για ποιο λόγο υπάρχει η απαίτηση του 

συγκεκριμένου συστήματος; 

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο κάδος 

συμπεριλαμβανομένου του καπακιού με πιστοποιημένο επίπεδο θορύβου ο οποίος είναι εντός των 

ορίων του επιπέδου ηχητικής ισχύος της μελέτης, χωρίς την προσθήκη ελαστικών ή άλλου υλικού 

τεμαχίων, με ενσωματωμένο σύστημα γίνεται αποδεκτός. 

 

5. Ερώτημα (Ε): 

 Ερώτηση : Για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα τα οποία εκδίδονται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης 

και αναφέρονται στον χρόνο υποβολής της προσφοράς, αρκεί η επ’ αυτών επισημείωση της Χάγης 

να τεθεί κατά το χρόνο υποβολής τους στην αναθέτουσα αρχή; 

Απάντηση:  Ναι, αρκεί η επ’ αυτών επισημείωση της Χάγης να τεθεί κατά το χρόνο υποβολής 

τους στην αναθέτουσα αρχή. 

 

6. Ερώτημα (ΣΤ): 

Ερώτηση : Αλλοδαπός οικονομικός φορέας που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, με 

ποια κριτήρια κρίνεται εάν και σε ποια κατηγορία ΜΜΕ επιχειρήσεων κατατάσσεται (πολύ μικρή, 

μικρή-μεσαία και μεγάλη) ώστε να συμπληρωθεί αντιστοίχως το πεδίο του ΕΕΕΣ; 

Απάντηση:  Κρίνεται σύμφωνα με την Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με 

τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2003) 1422] καθώς και τον οδηγό χρήσης του ορισμού του ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

7. Ερώτημα (Ζ): 

 Ερώτηση : Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία εκπροσωπείται από αλλοδαπό νόμιμο 

εκπρόσωπο, το ΕΕΕΣ, τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 2.4.3.1 τα οποία υπογράφει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος, η τεχνική προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του άρθρου 2.4.3.2) και η 
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οικονομική προσφορά, συντάσσονται σε γλώσσα την οποία γνωρίζει ο νόμιμος εκπρόσωπος ο 

οποίος υπογράφει ψηφιακά και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

Απάντηση:  Ναι, σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία εκπροσωπείται από αλλοδαπό 

νόμιμο εκπρόσωπο, το ΕΕΕΣ, τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 2.4.3.1 τα οποία υπογράφει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος, η τεχνική προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του άρθρου 

2.4.3.2) και η οικονομική προσφορά, συντάσσονται σε γλώσσα την οποία γνωρίζει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος (πχ. αγγλική είτε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) ο οποίος υπογράφει ψηφιακά και 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 

8. Ερώτημα (Η): 

Στην παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης "Αποδεικτικά μέσα", εδάφιο. Β.3.β αναφέρονται τα εξής:  

"Έγγραφο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα 

και ότι διατίθεται να τον χρηματοδοτήσει έως το 100% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.”  

Ερώτηση 1 : Εφόσον μία εταιρεία διαθέτει χρηματοπιστωτική επάρκεια αποδεικνυόμενη με 

έγγραφο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ίση με το 100% της αξίας της σύμβασης είναι δεδομένο ότι 

μπορεί να χρηματοδοτηθεί και για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε 

εάν γίνονται δεκτά έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία δηλώνεται η πιστοληπτική 

επάρκεια του προσφέροντος μέχρι ποσού του 100% της σύμβασης χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά 

στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Απάντηση:  Ισχύει ό,τι αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 4045/7-4-2020 Διακήρυξη. 

 

Ερώτηση 2 : Δεν αναφέρεται στη διακήρυξη όσον αφορά την συγκεκριμένη απαίτηση αλλά και 

άλλες απαιτήσεις δικαιολογητικών του προσφέροντος τί απαιτείται σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή 

Ενώσεων Εταιρειών. Όσον αφορά την παραπάνω απαίτηση (χρηματοπιστωτική επάρκεια) σε 

περίπτωση Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Εταιρειών η απαίτηση αυτή αφορά αναλογικά τους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ποσοστά τους; Υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό κάθε 

συμμετέχοντος; Πρέπει να καλύπτεται συνολικά από ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης 

Εταιρειών. 

Απάντηση: 

Ισχύει το άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

μπορούν, για την πλήρωση και των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να 

στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην Ένωση.  Άρα η πλήρωση των κριτηρίων 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να γίνει είτε από ένα μέλος είτε από 

περισσότερα μέλη της Ένωσης αθροιστικά.  

Για τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ισχύει το 

άρθρο 2.2.9.2. περ. Β.8 της Διακήρυξης.    

 

ΑΔΑ: 96ΞΥΟΡ05-ΛΜΚ



\\esdkna03\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2020\17η Ε.Ε.2020\164,2020.doc  6  

Ερώτηση 3: Η αξία της σύμβασης καθορίζεται με βάση την οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος. Η απαίτηση για το 100% της αξίας της σύμβασης αφορά συμπερασματικά το 100% 

της αξίας της προσφοράς του συμμετέχοντος; 

Απάντηση: Η αξία της σύμβασης είναι αυτή που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4412/2016 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».  Εν προκειμένω η αξία αυτή είναι 4.074.000 

ευρώ (χωρίς την προαίρεση). 

 

9. Ερώτημα (Θ): 

Στην παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης "Αποδεικτικά μέσα", εδάφιο. Β.4.α.στ αναφέρονται τα εξής:  

"τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.”  

Ερώτηση : Εφόσον ο τελικός παραλήπτης είναι δημόσιος φορέας υπογράφονται συμβάσεις, οι 

οποίες αποτελούν δημόσια έγγραφα. Εφόσον ο παραλήπτης αποτελεί ιδιωτικό φορέα δεν συμβάσεις 

παρά μόνο δελτία αποστολής και τιμολόγια. Επειδή οι τιμές πώλησης αποτελούν εμπορικό απόρρητο 

τόσο της εταιρείας μας όσο και των πελατών μας (κυρίως αυτών στη διεθνή αγορά) η παραπάνω 

απαίτηση μπορεί να καλυφθεί από την προσκόμιση των δελτίων αποστολής και των τιμολογίων με 

απόκρυψη των τιμών; Στην περίπτωση αυτή η συνολική αξία μπορεί να προκύψει από υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος; 

Απάντηση:   

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. περ. Β.4. για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

επάρκειας δεν απαιτείται η υποβολή συμβάσεων ή δελτίων αποστολής ή τιμολογίων. Απαιτείται η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και πίνακα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο στοιχεία, μεταξύ 

των οποίων συνολικές αξίες και ποσότητες και όχι τιμές μονάδος.  

Επισημαίνεται ότι στοιχεία που εμπίπτουν στο τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο και στις 

εμπιστευτικές πτυχές της προσφοράς μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και να μην είναι 

προσβάσιμες στους λοιπούς υποψηφίους (άρθρο 21 του Ν. 4412/2016). 

 

10. Ερώτημα (Ι): 

Στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών κάδων, υπάρχει η προδιαγραφή - απαίτηση 

ενσωματωμένου συστήματος για τη μείωση του θορύβου.  

 

Ερώτηση 1: Εφ’ όσον ένας κάδος με βάση τα κατασκευαστικά στοιχεία και το σχεδιασμό του 

πληροί τα όρια θορύβου που απαιτούνται από τη μελέτη, χωρίς την προσθήκη ελαστικών ή άλλου 

υλικού τεμαχίων και διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, τι θα πρέπει να παρουσιάσει στο τεχνικό 

φυλλάδιό του; Π.χ. υπάρχουν κάδοι που από την κατασκευή τους εγκλωβίζουν τον αέρα κατά το 

κλείσιμο του καπακιού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά το 

κλείσιμο. Θα πρέπει απλώς να περιγραφεί αυτή η διαδικασία; 

Απάντηση :  Ναι 
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Ερώτηση 2 : Όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14/ΕΚ η εγγυημένη στάθμη 

ακουστικής ισχύος από έναν κάδο απορριμμάτων καθορίζεται από τον τύπο LWA=10 log1/3 (10ο,1 

LW Ashutting + 10ο,1 LW Aopenning + 10ο,1 LW Arolling ) δηλαδή συμμετέχουν ισομερώς στον 

καθορισμό της τελικής τιμής τόσο ο θόρυβος από το κλείσιμο του καπακιού όσο και ο θόρυβος από 

το άνοιγμα του καπακιού (και το χτύπημα στην πίσω πλευρά του κάδου) και ο θόρυβος από την 

κύλιση του κάδου σε τραχεία προτυποποιημένη επιφάνεια. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο 

ότι μπορεί να υπάρχουν συστήματα που περιορίζουν το θόρυβο όχι στο κλείσιμο του καπακιού αλλά 

στις άλλες δύο συνιστώσες που περιγράφονται (ώστε να πληρείται το όριο θορύβου με βάση την 

2000/14/ΕΚ για τα όρια που τίθενται από τον διαγωνισμό) απαιτείται επίσης περιγραφή τους; 

Απάντηση:  Ισχύει ότι στην υπ’ αριθμ 4045/7-4-2020 Διακήρυξη και υπ’ αριθμ 3/2020 μελέτη. 

 

Ερώτηση 3 : Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται απλώς η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

ή πρέπει να συνοδεύεται και από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν;  

Απάντηση:  Απαιτείται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. 

 

11. Ερώτημα (ΙΑ): 

Στην παράγραφο 2.3 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται ότι το καπάκι των κάδων 660 

λίτρων θα διαθέτει μικρό καπάκι κατάλληλων διαστάσεων. 

Ερώτηση : Η απαίτηση για ένα μικρό καπάκι αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση. Δηλαδή γίνονται 

δεκτοί κάδοι που πληρούν την παραπάνω απαίτηση αλλά διαθέτουν δύο μικρά καπάκια; 

Απάντηση:  Σύμφωνα με την  παρ. 1.3., 2.3., 3.3., 4.3. της υπ’αριθμ 3/2020 μελέτης, απαίτηση 

είναι ένα μικρό καπάκι κατάλληλων διαστάσεων. 

 

12. Ερώτημα (ΙΒ): 

Στην παράγραφο 1.2 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται ότι οι κάδοι 240 λίτρων θα 

διαθέτουν ενσωματωμένες στα πλευρικά τους τοιχώματα θυρίδες αερισμού.  

Ερώτηση : Από τον τρόπο που περιγράφεται δεν είναι σαφές ποια από τις παρακάτω επιλογές 

είναι η ζητούμενη:  

1. Να υπάρχει διάτρηση του ίδιου του σώματος του κάδου σε κύκλο διαμέτρου 60 mm ή  

2. Να υπάρχει θυρίδα αερισμού της αντίστοιχης διάστασης η οποία να τοποθετείται στα πλευρικά 

τοιχώματα του σώματος του κάδου.  

Απάντηση: Είναι αποδεκτές και οι δυο επιλογές τηρουμένων των προδιαγραφών της παρ. 1.2. 

της υπ’ αριθμ 3/2020 μελέτης. 

 

13. Ερώτημα (ΙΓ): 

Στη Μελέτη της Διακήρυξης, αναγράφεται (με ποινή αποκλεισμού) ότι οι κάδοι πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ-840.  
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1) Το πρότυπο ΕΝ 840-1 προδιαγράφει στον Πίνακα 3 τις διαστάσεις και ανοχές των κάδων 240 

λίτρων και το πρότυπο ΕΝ 840-2 προδιαγράφει στον Πίνακα 1 τις διαστάσεις και ανοχές των κάδων 

660, 770 και 1100 λίτρων.  

Οι γενικές διαστάσεις μήκους, πλάτους και ύψους που προδιαγράφονται (με ποινή αποκλεισμού) 

στη Μελέτη της Διακήρυξης για κάθε είδος κάδου, διαφέρουν (σε πολλές περιπτώσεις είναι 

μικρότερες) από τις διαστάσεις που προδιαγράφονται στα παραπάνω πρότυπα. Για παράδειγμα, οι 

κάδοι 1100 λίτρων της ESE έχουν ύψος 1,354 μέτρα, ήτοι ξεπερνούν το όριο της Μελέτης (μέγιστο 

1,350 μέτρα) κατά 4 μόλις χιλιοστά, είναι όμως σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 840-2, το οποίο 

προβλέπει μέγιστο ύψος έως 1,47 μέτρα.  

Κατά συνέπεια, ενώ οι κάδοι κάποιου κατασκευαστή εναρμονίζονται με τα πρότυπα ΕΝ 840 και 

είναι συμβατοί με όλα τα απορριμματοφόρα, καδο-πλυντήρια κλπ μηχανήματα διαχείρισης κάδων της 

αγοράς, μπορεί να αποκλειστούν από το διαγωνισμό εξαιτίας των γενικών διαστάσεων που 

προδιαγράφονται από τη Μελέτη, κάτι που περιορίζει σημαντικά των ανταγωνισμό και είναι εις βάρος 

του Δημοσίου Συμφέροντος.  

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο από τα δύο ισχύει: Να είναι οι κάδοι σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα ΕΝ 840 ή να έχουν τις διαστάσεις που προδιαγράφονται στη Μελέτη και αν ισχύει το 

δεύτερο, παρακαλούμε αιτιολογήστε τους λόγους που πρέπει οι κάδοι να έχουν διαφορετικά όρια 

διαστάσεων από αυτά που προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα. 

Απάντηση: Ισχύει ότι στην υπ’ αριθμ 4045/7-4-2020 Διακήρυξη και υπ’ αριθμ 3/2020 μελέτη. 

 

14. Ερώτημα (ΙΔ): 

Στα πρότυπα ΕΝ-840 δεν προδιαγράφεται κάποιο συγκεκριμένο σύστημα ελάττωσης θορύβου.  

Στη Μελέτη της Διακήρυξης περιγράφεται ένα συγκεκριμένο «ενσωματωμένο σύστημα για την 

μείωση του θορύβου, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και ενιαίο με το υπόλοιπο 

καπάκι και όχι τυχόν πρόσθετα ελαστικά ή μεταλλικά τεμάχια τα οποία αποκολλώνται».  

Παρακαλούμε διευκρινίστε περισσότερο τι εννοεί η παραπάνω περιγραφή: Τα στοιχεία 

ελάττωσης θορύβου πρέπει να είναι από ίδιο με τον κάδο πλαστικό υλικό, διαμορφωμένα κατά την 

χύτευση? Είτε πρέπει να είναι από άλλο υλικό (π.χ. ελαστικά στοιχεία) τα οποία έχουν στερεωθεί με 

μόνιμο τρόπο, ώστε να είναι αναπόσπαστα?  

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι τα πρότυπα ΕΝ δεν προδιαγράφουν συγκεκριμένο σύστημα 

ελάττωσης θορύβου, θα έπρεπε να είναι αποδεκτό οποιοδήποτε σύστημα προτείνεται από ένα 

έμπειρο κατασκευαστή, σε διαφορετική περίπτωση περιορίζεται σημαντικά ο ανταγωνισμός, εις 

βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος. 

Απάντηση: Ισχύει ότι στην υπ’αριθμ 4045/7-4-2020 Διακήρυξη και υπ’ αριθμ 3/2020 μελέτη. 

 

15. Ερώτημα (ΙΕ): 

Στάθμη Θορύβου  

Οι προδιαγραφές που αναγράφονται στη Μελέτη σχετικά με τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 

όρια που τίθενται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια περιορίζουν 
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αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EC που σχετίζεται με τη στάθμη 

εκπομπών θορύβου από εξοπλισμούς εξωτερικού χώρου δεν θέτει ειδικές απαιτήσεις θορύβου για 

τους κάδους απορριμμάτων.  

Σύμφωνα με την οδηγία, οι κάδοι πρέπει να αναγράφουν επάνω τους ποια είναι η στάθμη 

θορύβου και να φέρουν τη σήμανση CE.  

Οποιαδήποτε απαίτηση συγκεκριμένων μεγεθών στάθμης θορύβου περιορίζει σημαντικά των 

ανταγωνισμό και είναι εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος.  

Κατά συνέπεια παρακαλούμε διευκρινίστε μας τους λόγους που έχουν τεθεί (με ποινή 

αποκλεισμού) από τη Μελέτη για κάθε είδος κάδου διαφορετικά όρια στάθμης θορύβου (78 db για 

τους κάδους 240 λίτρων, 93 db για τους κάδους 660 και 770 λίτρων και 88 db για τους κάδους 1100 

λίτρων) και αν θα αποκλεισθεί ένας κατασκευαστής που προσφέρει στάθμη θορύβου 90 db για τους 

κάδους 660 λίτρων.  

Σημειώνουμε ότι όλοι οι συνήθεις 4-τροχοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων (από όλους τους 

κατασκευαστές) που είναι τοποθετημένοι στις γειτονιές σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχουν στάθμη 

θορύβου της τάξης των 99 db. 

Απάντηση :  Ισχύει ότι στην υπ’αριθμ 4045/7-4-2020 Διακήρυξη και υπ’αριθμ 3/2020 μελέτη. 

 

16. Ερώτημα (ΙΣΤ): 

Ειδικότερα για τη στάθμη θορύβου των κάδων 240 λίτρων  

Στην Μελέτη 3/2020 της Διακήρυξης, της οποίας όλοι οι όροι είναι απαράβατοι με ποινή 

αποκλεισμού, στο κεφάλαιο “1. Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240 lt”, άρθρο 1.3 

προδιαγράφεται: «Το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 78,00 db(A), το οποίο θα αποδεικνύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ που θα 

κατατεθεί».  

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι επίπεδο ηχητικής ισχύος 78,00 db(A) είναι εξαιρετικά 

χαμηλό και μάλλον απίθανο να το επιτυγχάνει οποιοσδήποτε κατασκευαστής. Οι συνήθεις κάδοι 

απορριμμάτων όλων των κατασκευαστών (συμπεριλαμβανομένων και των κάδων 240 λίτρων), χωρίς 

σύστημα μείωσης θορύβου, έχουν επίπεδο ηχητικής ισχύος της τάξης των 93 – 99 db(A). Τα 

συστήματα μείωσης θορύβου ελαττώνουν τη στάθμη κατά 3 – 6 db(A). Σημειώνουμε ότι επειδή η 

κλίμακα μέτρησης θορύβου είναι λογαριθμική, κάθε 3 db ισοδυναμούν με περίπου διπλασιασμό της 

στάθμης θορύβου. Κατά συνέπεια η στάθμη θορύβου 78 db (A) συγκριτικά με τη στάθμη θορύβου 93 

db(A) ισοδυναμεί με 32 φορές χαμηλότερο θόρυβο.  

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μήπως υπάρχει κάποιο τυπογραφικό λάθος και η 

προδιαγραφή πρέπει να είναι για 88,00 db(A). 

Απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. 1.3. των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ 3/2020 

μελέτης: 

Το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος επι ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 

78,00 db(A), το οποίο θα αποδεικνύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ που θα κατατεθεί. 
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17. Ερώτημα (ΙΖ): 

OHSAS 18001:2007 Πιστοποιητικό  

Ζητείται στους όρους της Διακήρυξης (άρθρο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), σαν πιστοποίηση του κατασκευαστή να υποβληθεί 

πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001.  

Το πιστοποιητικό OHSAS 18001 δεν αφορά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι μία πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι η 

πιστοποιούμενη εταιρία εφαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού. Αφορά την ασφάλεια και υγιεινή μόνο του προσωπικού της πιστοποιημένης εταιρίας. 

Δεν αφορά ασφάλεια και υγιεινή του ίδιου του προϊόντος και βεβαίως δεν αφορά ασφάλεια και υγιεινή 

του προσωπικού του Φορέα ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη του προϊόντος.  

Επίσης, το OHSAS 18001:2007 δεν είναι υποχρεωτικό από καμία νομοθεσία, ούτε προβλέπεται 

από το νέο Νόμο Προμηθειών 4412/2016.  

Η εταιρεία ESE εφαρμόζει όλες τις Ισχύουσες Νομοθεσίες για την ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων της. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι αυτονόητη λόγω της νοοτροπίας της εν λόγω 

εταιρείας και επιπλέον διαθέτει εσωτερικό σύστημα ασφάλειας και υγιεινής το οποίο είναι ευρύτερο 

και αυστηρότερο από τα προβλεπόμενα στο OHSAS 18001. Επειδή όμως δεν απαιτείται από τη 

νομοθεσία στη Γερμανία, δεν διαθέτει πιστοποιητικό OHSAS 18001.  

Εν κατακλείδι, το να ζητείται από τη Διακήρυξη η κατάθεση πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 

δεν αυξάνει την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος, ή των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν 

αυξάνει την αξιοπιστία του κατασκευαστή, ούτε προσφέρει τίποτα παραπάνω στην Υπηρεσία σας. 

Αντιθέτως, περιορίζει ή δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό, κάτι που είναι εντέλει εις βάρος της 

Υπηρεσίας σας.  

Παρακαλούμε διευκρινίστε τους λόγους που απαιτείται η υποβολή του πιστοποιητικού OHSAS 

18001 και εάν η μη υποβολή του από κατασκευαστή που δεν υποχρεούται εκ του νόμου να διαθέτει 

τέτοιο πιστοποιητικό, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του. 

Απάντηση:Ισχύει ό,τι στην υπ’αριθμ 4045/7-4-2020 Διακήρυξη και υπ’αριθμ 3/2020 μελέτη. 

 

18. Ερώτημα (ΙΗ): 

Αίτημα Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών:  

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και της καραντίνας που έχει επιβληθεί λόγω της πανδημίας 

κορωνοϊού, όλες οι διαδικασίες (π.χ. για την έκδοση εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, την 

παραγωγή και μεταφορά δειγμάτων κλπ) καθυστερούν και απαιτούν περισσότερο χρόνο 

ολοκλήρωσης από ότι συνήθως. Εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων, προκειμένου να 

συγκεντρώσουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να σας υποβάλουμε εμπρόθεσμα πλήρη φάκελο 

προσφοράς και δείγματα, παρακαλούμε πολύ (όπως προβλέπεται και στο άρθρο 60 της σχετικής 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – βλ. ΦΕΚ 68/20.03.2020 που επισυνάπτεται) όπως παρατείνετε 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τουλάχιστον κατά 2 εβδομάδες, ήτοι μέχρι την 

29/5/2020. 
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Απάντηση: Δεδομένης της ανάγκης για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της προμήθειας, δεν 

προβλέπεται  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.   Η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε σε χρόνο που ήταν ήδη εν ισχύ τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονωϊου και 

εξ αυτού του λόγου η προθεσμία υποβολής των προσφορών υπερβαίνει τα ελάχιστα τιθέμενα εκ του 

νόμου όρια. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 

περ. δ) της Διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  διευκρινίζονται τα ακόλουθα : για τα 

αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο δικαιολογητικά, που αποτελούν δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

ν. 4412/2016 τα οποία ζητούνται κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 της ΠΝΠ της 13.4.2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 84), κατ’ εφαρμογήν της οποίας, σε αντικατάσταση των δικαιολογητικών για τα 

οποία οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι υφίσταται κώλυμα υποβολής αίτησης έκδοσής τους ή αδυναμία 

έκδοσής τους λόγω ολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των αρμοδίων υπηρεσιών στο πλαίσιο 

των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, θα 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 52 

του ν. 4635/2019, στην οποία θα δηλώνουν την αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων 

δικαιολογητικών και τον λόγο αυτής και ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.» 

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

                                                      

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και τα τεύχη αυτής. 

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

6. 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).  
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7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).  

8. Τις διατάξεις του 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134). 

9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55) και ιδίως του άρθρου 10 παρ. 1 αυτής. 

10. 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 η Ε.Ε. 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Χορηγεί τις διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και των τευχών αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

εισηγητικό της παρούσης. 

3.  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

              Εκδόθηκε η με αριθμ. 164/2020 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 Αθήνα, 06-05-2020 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Χιωτάκης Νικόλαος 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                          Σμέρος Ιωάννης 

                      Μπουρνούς Ευάγγελος 

      Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
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