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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 8360, Fax: 210- 6777238 
E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

       

 

Συνεδρίαση: 25η 

17-07-2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 25ης/17-07-2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόφασης: 257/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού 

Διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια 

εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

Αποβλήτων. 

 

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

Μωραΐτη 90, σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 8250/17-07-2020 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.  

 

ΑΔΑ: 9Ι7ΒΟΡ05-3ΔΙ
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     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

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

2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς. 

3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής (ο οποίος μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι ψηφίζει το 1ο θέμα και απέχει στα υπόλοιπα). 

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: 

        ΟΥΔΕΙΣ 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 25ης 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. Προϊστάμενο Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτη, ο οποίος έθεσε υπόψη μας την 

εισήγησή του. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υποβλήθηκαν ερωτήματα από 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, επί των οποίων η Διεύθυνση συνέταξε επί τόπου απαντήσεις, 

διαμορφούμενης της εισήγησης ως εξής: 

«Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας 

– πλαίσιο με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», που βρίσκεται στη φάση της 

αναρτηµένης διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 27.7.2020, 

υπεβλήθησαν εμπροθέσμως ερωτήματα από ενδιαφερόµενους οικονομικούς φορείς, επί των οποίων 

εισηγούμεθα να χορηγηθούν διευκρινίσεις ως κάτωθι : 

 

1. Ερώτημα Α :  

«Σε συνέχεια του ως άνω διαγωνισμού, με το παρών θα θέλαμε να μας παρέχετε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τα σχέδια κι εφόσον υπάρχουν φωτογραφίες για τα κιόσκια ανακύκλωσης της 

ΟΜΑΔΑΣ Η, προκειμένου η εταιρεία μας να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό.» 

Απάντηση : Οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται στην μελέτη κάθε Ομάδας και ειδικότερα της Μελέτης 

Α.Μ. 7Η/2020 για την Ομάδα Η, που επισυνάπτεται  ως Παράρτημα Ι στη Διακήρυξη. Παράθεση 

φωτογραφιών δεν προβλέπεται στο νόμο. 

 

2. Ερώτημα Β :  

Για την Ομάδα Α «Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων 

ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών 

ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων» και Ομάδα Β 

ΑΔΑ: 9Ι7ΒΟΡ05-3ΔΙ
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«Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6,8,10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα 

αναγνώρισης-ζύγισης-καταγραφής» 

«Στο παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές) στην σελ.8 σημείο 6 αναφέρεται: «Οι προσφέροντες 

υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα της προσφερόμενης κεντρικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης και τοπικών χειριστηρίων γωνιών ανακύκλωσης, ίδιας ή 

περίπου με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής του ΕΔΣΝΑ με 

σχετική απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στο διαγωνισμό. Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής των δειγμάτων θα υποβάλλεται 

μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς των ενδιαφερομένων. Προσφορά που δεν θα 

περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη» 

Παρακαλούμε όπως: 

1. μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του υπευθύνου για την παραλαβή των δειγμάτων και την έκδοση 

της σχετικής απόδειξης 

2. Μας γνωστοποιήσετε έως ποια ώρα είναι δυνατή η προσκόμιση των δειγμάτων 

3. Επιβεβαιώσετε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δειγμάτων είναι η 24/7/2020.». 

Απάντηση :  

1. Υπεύθυνοι για την παραλαβή των δειγμάτων για όλες τις Ομάδες θα είναι μέλη της ορισθείσας 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

2. Η προσκόμιση των δειγμάτων, στην ΟΕΔΑ Δυτική Αττικής, γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και μέχρι 

στις 15:00. Πριν την αποστολή των δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν (με 

υποβολή αιτήματος μέσω ΕΣΗΔΗΣ ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με την επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού στα panagitsas@edsna.gr   leventeris@edsna.gr 

anastasopoulos@edsna.gr, ή τηλεφωνικά στο 213-2148391 ή 213-2148300) προκειμένου να 

ρυθμιστούν λεπτομέρειες ως προς τον ακριβή χώρο και χρόνο παραλαβής των δειγμάτων.  

3. Επιβεβαιώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δειγμάτων είναι η 24.7.2020 και ώρα 

15:00.  

Διευκρινίζεται ότι η επιστροφή των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ή όσον αφορά υποψηφίους που ενδεχομένως αποκλειστούν, 

αφού καταστεί ο αποκλεισμός τους οριστικός. Ο ΕΔΣΝΑ θα αποστείλει σχετική επιστολή προς τους 

προσφέροντες για την παραλαβή των δειγμάτων εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της σχετικής 

επιστολής. Μετά ταύτα, ουδεμία ευθύνη φέρει . 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απάντηση αφορά όλες τις Ομάδες στις οποίες προβλέπεται η 

υποβολή δειγμάτων πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

3. Ερώτημα Γ : 

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.7. «Δείγμα» του Κεφαλαίου «1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)» στην «ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων 

mailto:panagitsas@edsna.gr
mailto:leventeris@edsna.gr
mailto:anastasopoulos@edsna.gr
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ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνωρ́ισης – ζύγισης – καταγραφής» (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 

94019) του διενεργούμενου «Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την 

σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων»: 

«7) Δείγμα 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα όμοιων 

συστημάτων στις εγκαταστάσεις ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής του ΕΔΣΝΑ με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον 

τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. 

Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής της προσφοράς των ενδιαφερόμενων.» 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαίτησης του διενεργούμενου Διαγωνισμού, παρακαλούμε όπως 

εγκαίρως μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα: 

1. Το ακριβές σημείο των εγκαταστάσεων του ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής του ΕΔΣΝΑ, όπου θα 

προσκομίσουμε το Δείγμα όμοιου συστήματος με το προσφερόμενο στην Προσφορά μας. 

2. Το ωράριο λειτουργίας (ώρες και ημέρες) του εν λόγω σημείου των εγκαταστάσεων του ΟΕΔΑ 

Δυτικής Αττικής του ΕΔΣΝΑ. 

3. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπων́υμο, τηλέφωνο και email επικοινωνίας) του 

υπευθύνου από μέρους του ΕΔΣΝΑ για την παραλαβή του δείγματος. 

4. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπων́υμο, τηλέφωνο και email επικοινωνίας) του 

υπευθύνου από μέρους του ΕΔΣΝΑ για την έκδοση και την παράδοση στην Εταιρία μας της 

Απόδειξης Υποβολής Δείγματος. 

Απάντηση :  

Βλ. Απαντήσεις ερωτήματος Β. 

 

4. Ερώτημα Δ’: 

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί από το 2005 στην Ελλάδα την κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού ,με 

παγκόσμια παρουσία στην ανάκτηση και τον διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών 

Στην χώρα μας τα μηχανήματα του κατασκευαστικού οίκου αξιοποιούνται στην ανακτηση 

επιστρεφόμενων γυάλινων φιαλών σε 400 supermarkets 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020, θα τοποθέτησουμε σε 5 μεγαλα supermarkets μηχανήματα για 

ανακτηση pet/alu/γυαλιου ,ιδιας δομής με τα πολυκέντρα του διαγωνισμού του ΕΣΔΝΑ 

Ο κατασκευαστικός οίκος προτίθεται να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ομάδας Ε της 

διακήρυξης του ΕΣΔΝΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με 

ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης - ζύγισης - καταγραφής, της διακήρυξης του ΕΣΔΝΑ 

Μας ζητήθηκε από κατασκευαστικό οίκο να παρακαλέσουμε, για μικρή ( μέχρι δύο μηνών ) αναβολή 

του διαγωνισμού για πληρέστερη προετοιμασία για την συμμετοχή μας 

Η παγκόσμια πανδημία και οι καλοκαιρινη περίοδος λειτουργούν ανασταλτικά στην προετοιμασία του 

φακέλλου . 

ΑΔΑ: 9Ι7ΒΟΡ05-3ΔΙ
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Στην χώρα μας διδονται στην δύσκολη φετεινή χρονιά παρατάσεις σε προθεσίες 

Ενδεχόμενα και άλλες συμμετέχουσες επιχειρήσεις του κεφαλαίου Ε η και άλλων, να διευκολύνονται 

από την αναβολή αυτή 

Ελπίζουμε το αίτημα του κατασκευαστικού οίκου να γίνει αποδεκτό. 

We hereby would like to request the postponement of the closing date for the above tender in "group 

E", preferable to the end of September 2020. 

As far as we are aware of, the tender was officially published on June 24th. 2020 and the closing date 

is July 27th. 2020. That is only 1 month to prepare the tender. Due to complexity of the tender 

compared with the very short timeframe, the corona crisis and due to the holiday season we can't find 

enough time to prepare a tailor made- and competitive tender, including the presentation of the 

sample, 3 days before the closing date. 

We, together with our representant in Greece, takes this tender very seriously and we are happy to 

announce our interest in participating in this tender. As the world market leader in Reverse Vending 

solutions we are convinced that we can bring the right technology solutions, expertise and added 

value to EDSNA. 

We appreciate it very much if you can consider our appeal for postponement and hope to hear on a 

short term the outcome 

Απάντηση : Δεν προβλέπεται εκ του νόμου αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα.  

 

5. Ερώτημα E’: 

Στο άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β.9 στη σελίδα 19 της Διακήρυξης καθορίζεται το περιεχόμενο της δέσμευσης 

των οικονομικών φορέων που παρέχουν δάνεια ικανότητα στον διαγωνιζόμενο, ως εξής : 

"-θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 

στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 

λεπτομερής και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 

για το Έργο και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου, 

- θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης, 

- θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό 

φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων 

που αποδεικνύουν 

τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου, 

- θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος «…» αναδειχθεί ανάδοχος, να συνεργαστεί 

αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

- Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 

από κοινού με τον υποψήφιο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης." 
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Ερώτημα : Το περιεχόμενο αυτό απαιτείται να δηλωθεί και στο ΕΕΕΣ που θα υποβάλουν οι 

οικονομικοί φορείς που παρέχουν δάνεια ικανότητα;  

Απάντηση: Το περιεχόμενο του άρθρου 2.2.9.2. παρ. Β.9 απαιτείται μόνο στα έγγραφα των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Δεν απαιτείται να συμπεριληφθεί στο ΕΕΕΣ των οικονομικών 

φορέων που παρέχουν δάνεια ικανότητα στους διαγωνιζομένους.  

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απάντηση αφορά όλες τις Ομάδες. 

 

6. Ερώτημα ΣΤ’: 

Στο άρθρο 2.2.7 ορίζεται ότι:  

"Όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας και πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ανά Ομάδα, οι οποίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στην με αρ 7/2020 

μελέτη." 

Περαιτέρω στο Παράρτημα Ι για την Ομάδα Γ στη σελίδα 2 ορίζεται : 

" Η κατασκευάστρια εταιρεία των υπόγειων κάδων επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποιητικά, 

για σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, για σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος 

ISO 14001 ή ισοδύναμο, για σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας OHSAS 

18001 ή ISO 45001 ή ισοδύναμο καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής 

ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τους προς προμήθεια υπόγειους 

κάδους." 

Ερώτημα: Τα πιστοποιητικά ΙSO κλπ. του κατασκευαστή απαιτείται να δηλωθούν στο ΕΕΕΣ του 

διαγωνιζομένου ή απαιτείται μόνον η υποβολή τους στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς; 

Απάντηση: 

Τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς.  

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απάντηση αφορά όλα τα τμήματα για τα οποία ζητείται 

πιστοποιητικό του κατασκευαστή. 

 

7. Ερώτημα Ζ’: 

Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της Ομάδας Γ ; 

Απάντηση: Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στους 12 μήνες. 

 

8. Ερώτημα Η’: 

Στο άρθρο 2.2.3.4 ορίζεται ως λόγος αποκλεισμού εάν:  

"(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,". 

Ερώτημα : Ισχύει για την περίπτωση αυτή  η επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011; 

ΑΔΑ: 9Ι7ΒΟΡ05-3ΔΙ
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Απάντηση: Ο λόγος αποκλεισμού της περ. (γ) του άρθρου 2.2.3.4 της Διακήρυξης ισχύει όπως 

ορίζεται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, δηλαδή εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του 

άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απάντηση αφορά όλες τις Ομάδες. 

 

9. Ερώτημα Θ’: 

Ορίζεται στο άρθρο 2.2.9.1. της Διακήρυξης ότι : 

"Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.” 

Ερώτημα : Είναι δυνατή η υπογραφή του ΕΕΕΣ μόνον από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα  για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν ; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016 κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απάντηση αφορά όλες τις Ομάδες. 

 

10. Ερώτημα Ι (αφορά την Ομάδα Γ’): 

Αναφέρεται στην υπ΄αριθμ 7Γ/2020 μελέτη : 

‘’Τα τοιχώματα του προκατασκευασμένου φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους μεγίστου 6 

εκατοστών, θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να 

αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και 

στραγγισμάτων στο υπέδαφος’’. 
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Ερώτημα: Στο σημείο : ‘’Τα τοιχώματα του προκατασκευασμένου φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού 

πάχους μεγίστου 6 εκατοστών, θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του 

εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν 

υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος’’. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν εννοούνται τα πάχη των 

πλάγιων τοιχωμάτων του προκατασκευασμένου φρεατίου. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 

11. Ερώτημα ΙΑ :  

ΟΜΑΔΑ Δ.: Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης με σύστημα 

ανύψωσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, με Αρ. Πρωτ.Διακ.: 6945/23-6-2020 και 

Συστημικό Αριθμό: 94018. 

Στο κεφάλαιο 6 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)» της μελέτης, αναφέρεται ότι: 

«1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• να διαθέτουν ολικό γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 

2017, 2018 και 2019) ύψους 7.000.000,00 €. 

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος κύκλος εργασιών είναι γενικός, δηλαδή δεν 

απαιτείται συνάφεια με το είδος της προμήθειας της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της 

απαίτησης του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως 

συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. ...» 

Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε: 

'Ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών από κάθε μέλος της Ένωσης και 

ότι ο ολικός κύκλος εργασιών που απαιτείται να διαθέτει ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

αφορά αθροιστικά τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019). 

Απάντηση: Εκ παραδρομής αναφέρεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, αφού η απαίτηση 

αφορά ολικό γενικό κύκλο εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διευκρίνιση αφορά όλες τις Ομάδες για τις οποίες 

προβλέπεται στο αντίστοιχο χωρίο ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αντί του ορθού ολικού 

γενικού κύκλου εργασιών. 

 

12. Ερώτημα ΙΒ : 

Σύμφωνα με την διακήρυξη που αφορά σε «Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για 

την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» και πιο συγκεκριμένα στην Ομάδα Γ του 

παρόντος «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη 
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Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης - ζύγισης - 

καταγραφής» με Α.Μ : 7Γ/2020, αναφέρεται στα «Γενικά χαρακτηριστικά συστήματος υπόγειου 

κάδου ανακύκλωσηςχωρ. 3m3 και ημιυπόγειου κάδου ανακύκλωσης χωρ. 5m3 για την δημιουργία 

Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων» ότι : 

«Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα 

πρότυπα: EN 13071-1: 2008, EN 13071-2: 2008, EN 13071-3: 2011, CE Δήλωση Συμμόρφωσης 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14 ΕΚ και πιστοποιητικό σκυροδέματος». 

«Το προϊόν του ημιυπόγειου κάδου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 

τα πρότυπα: EN 13071-1: 2008, EN 13071-2: 2014».  

• Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13071-1:2019 κατηγορηματικά αναφέρει ότι αντικαθιστά το Πρότυπο 

EN 13071-1:2008 το αργότερο έως τον Ιανουάριο 2020, ενώ παράλληλα προστίθενται σε αυτό 

επιπλέον απαιτήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο EN 13071-1:2008,όπως φαίνεται στο 

κάτωθι. 

European foreword 

This document (ΕΝ 13071-1:2019) has been prepared by Technical Committee CEN/TC183 "Waste 

management", the secretariat of which is held by DIN. 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an 

identical text or by endorsement, at the latest by January 2020, and conflicting national standards 

shall be withdrawn at the latest by January 2020. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject 

of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This document supersedes EN 13071-1:2008. 

The main changes compared to the previous edition are listed below: 

a) addition of an introduction; 

b) addition of terminological entries for "container" (3.1), "flexible container" (3.17) and 

"mechatronics" (3.18), while former entries for "type A-container" (3.15) and “type B-container" were 

deleted; 

c) addition of a new sub clause 4.1 "Recommendations· for installation, maintenance and 

cleaning of a container; 

d) alignment of the scope according to 4.1; 

e) splitting up requirements for design of containers (4.2) and filling apertures (4.3) and addition 

of further requirements for filling apertures depending on their height; 

f) inclusion of a requirement in 4.6 that the lifting connection shall be positioned so that it can 

be lifted from any direction; 

g) addition of indications in clause 6 on which test methods apply to flexible containers. 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the 

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of 
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Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg. Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia. Slovakia, Slovenia, 

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. 

• Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13071-2:2019 κατηγορηματικά αναφέρει ότι αντικαθιστά το Πρότυπο 

EN 13071-2:2008+Α1:2013 το αργότερο έως τον Ιανουάριο 2020, ενώ παράλληλα προστίθενται σε 

αυτό επιπλέον απαιτήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο EN 13071-

2:2008+Α1:2013,όπως φαίνεται στο κάτωθι. 

European foreword 

This document fEN 13071-2:20193 has been prepared by Technical Committee CEN/TC 183 

"Waste management", the secretariat of which is held by DIN. 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an 

identical text or by endorsement, at the latest by January 2020, and conflicting national standards 

shall be withdrawn at the latest by January 2020. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject 

of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This document supersedes EN 13071-2:2008+Al:2013. 

The main changes compared to the previous edition are listed below: 

aj addition of an introduction; 

bj review of definitions 3.2 and 3.7; 

c) replacement of term .housing" with ..column" (3.4); 

d) addition of further requirements for the design (4.2); 

e) updating of safety requirements for holes (4.3.1), pedestrian platforms (4.3.2), safety 

platforms (4.3.3), and safety barrier (4.3.4); 

f) deletion of clause 7 “Recommendations". . 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the 

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of 

Macedonia, France, Germany. Greece, Hungary. Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta] Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia. Slovakia, Slovenia, 

Spain, Sweden, Switzerland] Turkey and the United Kingdom.  

• Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13071-3:2019 κατηγορηματικά αναφέρει ότι αντικαθιστά το Πρότυπο 

EN 13071-3:2011 το αργότερο έως τον Μάρτιο 2020, ενώ παράλληλα προστίθενται σε αυτό 

επιπλέον απαιτήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο EN 13071-3:2011,όπως φαίνεται στο 

κάτωθι. 

European foreword 

This document (ΕΝ 13071-3:2019) has been prepared by Technical Committee CEN/TC183 "Waste 

management", the secretariat of which is held by DIN. 

This document shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical 
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text or by endorsement, at the latest by March 2020, and conflicting national standards shall be 

withdrawn at the latest by March 2020. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject 

of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This document supersedes EN 13071-3:2011. 

EN 13071-3:2019 includes the following significant technical changes with respect to EN 13071-

3:2011: 

a) terminological entries for "container lifting connection· (3.1) and ’container handling system" (3.2) 

have been revised: 

preferences have been updated; 

c) requirement for single loop container (4.2.2.1) has been added; 

d) new subclauses "Compatibility between handling system and mushroom" (4.2.4) and 

'Movement of a locking loop / mushroom" (4.2.5) have been added; 

e) Table 1 and Figure B.l have been revised. 

EN 13071 consists of the following parts, under the general title 'Stationary waste containers up to 5 

0001. top lifted and bottom emptied": 

Part 1: General requirements; 

Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems; 

Part 3: Recommended lifting connections. 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the 

fo.lowing countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium. Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 

Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta. Netherlands. Norway, Poland, 

Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden. 

Switzerland, Turkey and the United Kingdom. 

Συμπερασματικά λοιπόν σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13071-2008 που 

αναφέρονται στην διακήρυξη είναι άκυρα και έχουν αντικατασταθεί από τα EN 13071-2019. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά νεοτέρας έκδοσης ως ισοδύναμα. 

 

13. Ερώτημα ΙΓ:  

Αναφορικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό του Φορέα σας με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Ιουλίου 2020 για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» παρακαλούμε όπως μας 

χορηγήσετε τις παρακάτω διευκρινήσεις επί των τευχών της υπ’ αριθ. 6945/23.6.2020 διακήρυξης: 

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 

συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά 
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Ομάδα, οι οποίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στην με αρ. 7/2020 μελέτη. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς για παραπάνω από μια Ομάδα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις για όλες τις Ομάδες, αλλιώς οι προσφορές για όλες τις Ομάδες απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Ερώτηση: Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «να καλύπτουν τις απαιτήσεις για 

όλες τις Ομάδες». Στην περίπτωση δηλαδή, που ένας διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε μία ομάδα με 

ελάχιστο απαιτούμενο γενικό κύκλο εργασιών ύψους 3.000.000,00 € και ταυτόχρονα συμμετέχει και 

σε μία ακόμη με ελάχιστο απαιτούμενο γενικό κύκλο εργασιών ύψους 4.000.000,00 €, θα πρέπει να 

έχει κύκλο εργασιών 7.000.000,00 €; 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι θα πρέπει να καλύπτει τον κύκλο εργασιών και για τις 2 Ομάδες, 

δηλαδή επί του παραδείγματος που τίθεται στο ερώτημα κύκλο εργασιών 7.000.000,00 €. 

Επισημαίνεται ότι η απάντηση αυτή αφορά όλες τις Ομάδες.  

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η αναφορά που τίθεται στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 «Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς για παραπάνω από μια Ομάδα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις για όλες τις Ομάδες, αλλιώς οι προσφορές για όλες τις Ομάδες 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες» έχει την έννοια ότι απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες 

δεν καλύπτονται κοινές απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής των σχετικών Ομάδων για τις 

οποίες υποβάλλεται προσφορά. Λχ, ο κύκλος εργασιών ή η πιστοληπτική ικανότητα που 

είναι κοινά για όλα τα τμήματα απαιτείται να πληρούνται συνολικά, προσθέτοντας τις σχετικές 

ελάχιστες απαιτήσεις των Ομάδων. Εφόσον λχ, στην τεχνική καταλληλότητα ζητείται στα 

τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά ομάδα έργου με αντίστοιχα προσόντα, θα 

πρέπει να δηλωθούν μέλη που να καλύπτουν συνολικά τις απαιτήσεις και για τις δύο (2) 

ομάδες. Αντιθέτως, αν ένα κριτήριο απαιτείται αποκλειστικά για μία Ομάδα, η πλήρωση του 

κριτηρίου αυτού ελέγχεται αυτοτελώς και τυχόν μην κάλυψη της απαίτησης οδηγεί σε 

αποκλεισμό μόνο από τη συγκεκριμένη Ομάδα.  

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙΙ.Α και δη στο ερώτημα «Τμήματα που 

συμμετάσχει ο ΟΦ Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.» οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται 

να δηλώσουν διακριτά το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται το συγκεκριμένο ΕΕΕΣ, καθώς και 

τα λοιπά Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει προσφορά. 

 

14. Ερώτημα ΙΔ 

Ομάδα Β: Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8, 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη 

κονσόλα αναγνώρισης-ζύγισης-καταγραφής»   

Στο παράρτημα VI (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) στην σελ.18 αναφέρεται; «να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα 

σε ποσοστό τουλάχιστον 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ (χωρίς την προαίρεση). Οι 
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οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι 

συνεργάζεται με αυτόν και ότι προτίθεται να τον χρηματοδοτήσει για τον εν λόγω διαγωνισμό σε 

ποσοστό τουλάχιστον 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ ή ότι διατηρεί στο εν λόγω 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπόλοιπο σε τραπεζικό λογαριασμό του τουλάχιστον αξίας ίσης με το 3% 

της αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι προς απόδειξη της ανωτέρω πιστοληπτικής ικανότητας είναι 

αποδεκτή βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον 

διαγωνιζόμενο και προτίθεται να εξετάσει αίτημα πιστοδοτήσεως του σε ποσοστό τουλάχιστον 3% της 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι τραπεζική βεβαίωση με το ως άνω περιεχόμενο γίνεται δεκτή.  

Επισημαίνεται ότι η ως άνω διευκρίνιση αφορά όλες τις Ομάδες για τις οποίες απαιτείται 

πιστοληπτική ικανότητα. 

  

15. Ερώτημα ΙΕ 

Ομάδα Β: Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8, 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη 

κονσόλα αναγνώρισης-ζύγισης-καταγραφής»   

Στο παράρτημα VI (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) στην σελ.16 αναφέρεται: «Όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• να διαθέτουν ολικό γενικό κύκλο εργασιών κατά της τρεις (3) τελευταίες οικονομικές της (έτη 

2017, 2018 και 2019) ύψους 5.000.000,00 €. Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος 

κύκλος εργασιών είναι γενικός, δηλαδή δεν απαιτείται συνάφεια με το είδος της προμήθειας της 

παρούσας. 

• να μην έχουν για της 3 τελευταίες οικονομικές της (έτη 2017, 2018 και 2019) αρνητικό 

αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).» 

Επειδή σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 4548/2018, η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 είναι η 

30/09/2020, παρακαλούμε της επιβεβαιώσετε ότι της απόδειξη της ανωτέρω οικονομικής ικανότητας, 

στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, 

είναι αποδεκτές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016-2017-2018. 

Απάντηση: Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώσουν στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ τα στοιχεία 

των ετών 2017, 2018 και 2019 ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευθεί οι ισολογισμοί τους κατά το χρόνο 

υποβολής των προσφορών. Στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβάλλονται 

δημοσιευμένοι ισολογισμοί. Σε περίπτωση που στο στάδιο αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει 

ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 

Φορολογικών Δηλώσεων. 
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Η παρούσα διευκρίνιση αφορά όλες τις Ομάδες. 

 

16. Ερώτημα Ιστ 

Ομάδα Α: Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων 

ανακύκλωσης - ευαισθητοποίησης - επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών 

ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων»  

Στο παράρτημα VI (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) στην σελ.16 αναφέρεται; «να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα 

σε ποσοστό τουλάχιστον 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ (χωρίς την προαίρεση). Οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι 

συνεργάζεται με αυτόν και ότι προτίθεται να τον χρηματοδοτήσει για τον εν λόγω διαγωνισμό σε 

ποσοστό τουλάχιστον 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ ή ότι διατηρεί στο εν λόγω 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπόλοιπο σε τραπεζικό λογαριασμό του τουλάχιστον αξίας ίσης με το 3% 

της αξίας 

της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι προς απόδειξη της ανωτέρω πιστοληπτικής ικανότητας είναι 

αποδεκτή βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον 

διαγωνιζόμενο και προτίθεται να εξετάσει αίτημα πιστοδοτήσεως του σε ποσοστό τουλάχιστον 3% της 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. 

Απάντηση: Βλ. απάντηση στο ερώτημα ΙΔ. 

 

17. Ερώτημα ΙΖ 

Ομάδα Α: Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων 

ανακύκλωσης - ευαισθητοποίησης - επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών 

ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων»  

Στο παράρτημα VI (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) στην σελ.16 αναφέρεται: «Όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• να διαθέτουν ολικό γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

(έτη 2017, 2018 και 2019) ύψους 5.000.000,00 €. Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος 

κύκλος εργασιών είναι γενικός, δηλαδή δεν απαιτείται συνάφεια με το είδος της προμήθειας της 

παρούσας. 

• να μην έχουν για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019) αρνητικό 

αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).» 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 είναι η 

ΑΔΑ: 9Ι7ΒΟΡ05-3ΔΙ



\\esdkna03\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2020\25η Ε.Ε.2020\257,2020.doc  15  

 

30/09/2020, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι προς απόδειξη της ανωτέρω οικονομικής 

ικανότητας, στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2019, είναι αποδεκτές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016-2017-2018. 

Απάντηση: Βλ. απάντηση στο ερώτημα ΙΕ. 

 

18. Ερώτημα ΙΗ 

Αναφορικά με το διαγωνισμό με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – « ΟΜΑΔΑ Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας 

Αποθήκευσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης 4, 5 και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη 

Κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης - καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 18.120.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%» 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27/07/2020, παρακαλούμε όπως μας 

χορηγήσετε τις παρακάτω διευκρινήσεις επί των τευχών της υπ’ αριθ. 6945/23-6-2020 διακήρυξης και 

της 7Γ/2020 μελέτης και συγκεκριμένα για την ομάδα Γ: 

1) Ορίζεται στο Κεφάλαιο 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης (σελ. 86-87) για 

την Ομάδα Γ ότι :  

"2.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 1) να διαθέτουν εμπειρία 

στην προμήθεια και εγκατάσταση γωνιάς ανακύκλωσης, την τελευταία τριετία, σε διάρκεια ενός έτους 

(ήτοι δώδεκα μηνών), έχοντας εγκαταστήσει τουλάχιστον δύο (2) γωνιές ανακύκλωσης. Η απόδειξη 

αυτού θα προκύπτει από την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον αντίστοιχο 

φορέα."  

Ερώτημα : Ως ημερομηνία εγκατάστασης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης ; 

Απάντηση: Ως ημερομηνία εγκατάστασης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης, ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο διαπιστώνεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση, ωστόσο, που στη σχετική βεβαίωση ή στο αποδεικτικό που προσκομίζεται δηλώνεται 

άλλος χρόνος παραλαβής σε σχέση με αυτόν της έκδοσης της βεβαίωσης, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο 

χρόνος αυτός και όχι ο χρόνος έκδοσης της βεβαίωσης. 

Η παρούσα απάντηση αφορά όλα τα Τμήματα. 

 

19. Ερώτημα ΙΘ 

2) Ορίζεται στο Κεφάλαιο 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης (σελ. 86-87) για 

την Ομάδα Γ ότι : " 3.Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν 

πιστοποιητικά, για σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο εμπορίας και εγκατάστασης 

του συναφούς αντικειμένου, για σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001 ή ισοδύναμο και για 
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σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας OHSAS 18001 ή ISO 45001 ή ισοδύναμο. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να δηλωθούν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)"  

Ερώτημα : Στο Πεδίο IV.5 του ΕΕΕΣ υπάρχουν δύο ερωτήσεις, η πρώτη για τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας και η δεύτερη για τα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η καταφατική 

απάντηση στις ερωτήσεις αυτές καλύπτει και το πιστοποιητικό για σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

και υγείας της εργασίας OHSAS 18001 ή ISO 45001, για το οποίο δεν υπάρχει στο ΕΕΕΣ 

συγκεκριμένη ερώτηση ; 

Απάντηση: Η καταφατική απάντηση στο ερώτημα για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας καλύπτει 

και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας. 

Η παρούσα απάντηση αφορά όλα τα τμήματα με αντίστοιχο όρο. 

  

Τέλος, αναφορικά με την Ομάδα Γ’ διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα της 

σύμβασης, τα Συστήματα Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης δεν περιλαμβάνουν κονσόλα 

αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής η δε αναφορά στον τίτλο της σύμβασης έχει τεθεί εκ 

παραδρομής. Κατόπιν τούτου, διορθώνεται ο τίτλος της Ομάδας Γ’ στο ορθό «Προμήθεια Και 

Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία Γωνιών 

Ανακύκλωσης».  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να χορηγηθούν οι παραπάνω διευκρινίσεις και να απορριφθούν 

τα αιτήματα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 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. Την διακήρυξη του διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την 

προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

Αποβλήτων. 

4. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

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

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

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

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

7. 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 – 
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Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» 

(Α΄ 133).  

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

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

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

10. 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. 

11. 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.   Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

      3.  Χορηγεί τις διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό της 

παρούσης και απορρίπτει τα αιτήματα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών. 

      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 τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

               

              Εκδόθηκε η με αριθμ. 257/2020 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 Αθήνα, 17-07-2020 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Χιωτάκης Νικόλαος 

Μπουραϊμης Δημήτρης  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                          Σμέρος Ιωάννης 

                      Μπουρνούς Ευάγγελος 

      Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
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