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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
       
 

  
Συνεδρίαση: 19η 

25-05-2016 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.19ης/25-05-2016 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 242/2016 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού «Συντήρηση Κινητού Εξοπλισμού 

ΕΔΣΝΑ». 

  

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 25η του μήνα Μαίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. 5805/20-05-2016, 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 και ένα (1) 

αναπληρωματικό. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

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

οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση. 

2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών. 

3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής. 

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

5. Γαβράς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αθηνών (αναπληρώνει τον κ. Βρούστη Αριστείδη, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. 
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Σύμβουλο Β.Τ. Αθηνών, στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και στα θέματα 4ο, 8ο, 9ο, 

10ο, 11ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο και 22ο ημερήσιας διάταξης). 

6. Δαμιανός Πέτρος,  Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αθηνών (αναπληρώνει τον κ. Βρούστη Αριστείδη, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. 

Σύμβουλο Β.Τ. Αθηνών, στα θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 23ο, 24ο, 

25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο και 32ο ημερήσιας διάταξης). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

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

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

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

 

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

του ΕΔΣΝΑ και o Εισηγητής του θέματος. 

 

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 19ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 12ο θέμα   

ημερήσιας διάταξης, είπε: 

 

 Κύριοι, σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης 

Ανακύκλωσης, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 159/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(ΑΕΕ) του ΕΔΣΝΑ εγκρίθηκε η υπ. αρ. 4/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης, και 

καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. πρωτ. 4155/12.4.2016 

(6PROC004197885) Διακήρυξης με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την 

«Συντήρηση και επισκευή κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ». 

Κατά την σύνταξη της Διακήρυξης παρεισφρήσαν ορισμένα εκ παραδρομής 

σφάλματα, τα οποία σκόπιμο κρίνεται να διορθωθούν με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους διαγωνιζομένους. Συγκεκριμένα: 

1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της οικείας Διακήρυξης «Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορά  

για το σύνολο του καλυπτόμενου εξοπλισμού (Σύνολο  Ομάδας Α και Ομάδας Β)». Το ίδιο 

αναφέρεται και στην περίληψη της Διακήρυξης. Και πράγματι, σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 

διαδικασία μπορεί να καταλήξει στην επιλογή ενός μόνο αναδόχου. Συνεπώς, σε όσα 

σημεία της Διακήρυξης ή και των τευχών της γίνεται αναφορά σε αναδόχους ή σε 

προσφορά υποψηφίων ανά Ομάδα θα πρέπει να μην ληφθούν υπ’ όψιν, καθώς έχουν εκ 

παραδρομής αναγραφεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην αίτηση συμμετοχής (άρθρο 10 

της Διακήρυξης) δεν πρέπει να αναφέρουν οι υποψήφιοι για ποιες Ομάδες θα υποβάλουν 
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προσφορά, αφού είναι επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο 

(2) Ομάδες. Επίσης, να μην ληφθούν υπ’ όψιν οι όροι του άρθρου 22 παρ. 4 και του 

πρώτου εδαφίου της τρίτης παραγράφου του άρθρου 28 της οικείας Διακήρυξης. 

.2. Περαιτέρω, δεδομένου ότι στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς γίνεται ανάλυση 

της έκπτωσης ανά Ομάδα και ακολούθως αναγράφεται στο συνολικό ποσοστό έκπτωσης, 

διευκρινίζεται ότι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης των Ομάδων πρέπει να είναι 

εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες, ενώ το συνολικό ποσοστό της έκπτωσης (και για τις δύο 

Ομάδες) δύναται να εκφραστεί και σε αριθμό με δεκαδικά ψηφία . 

3. Η αναφορά στο άρθρο 12 παρ. Β. περ. 4 της Διακήρυξης σχετικά με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και συγκεκριμένα σχετικά με τα πιστοποιητικό περί κοινής 

εκκαθάρισης ότι αυτό εκδίδεται «από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό Α.Ε…» επισημαίνουμε ότι η σχετική απαίτηση μπορεί να καλυφθεί και με την 

προσκόμιση πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.  

4. Στο άρθρο 24 παρ. 4 της οικείας Διακήρυξης εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο είναι 5% της αξίας της 

συμφωνίας, αντί του ορθού 0,5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 2 της 

οικείας Διακήρυξης  

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης». 

 

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

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας λάβει υπ’ όψιν: 
 

1. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Την υπ΄ αρ. 159/16 ΑΕΕ. 

4. Την υπ’ αρ. 4/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4155/12.4.2016 (6PROC004197885) Διακήρυξη. 

6. Tον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87). 

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

114). 

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

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (Α΄ 11). 
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε 

με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64). 

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

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Παρέχει τις διευκρινήσεις αναφορικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο 

την «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ», σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης. 

4. Η παρούσα απόφαση να τεθεί σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων, μέσω 

ανάρτησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. 

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

 
             Εκδόθηκε η με αριθμ. 242/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

 

Αθήνα,  25-05-2016 

              Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                   

               ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ 

     Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 

     Κορωναίου-Καμπά Σοφία 

   Ιατρού Σταύρος 

      Μπουραϊμης Δημήτρης 

     Δαμιανός Πέτρος               
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