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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 213-2148322
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

Συνεδρίαση: 22η
15-06-2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.22ης/15-06-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης της
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 281/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην
ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήμερα την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Tετάρτη και
ώρα 15:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. 7625/15-06-2016, που επιδόθηκε
σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.
3463/2006 «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 πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού, η
οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
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.
4. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
5. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
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ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.

Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής

2.

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

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 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και
εισηγούμενη το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε:
Το θέμα είναι κατεπείγον να συζητηθεί διότι η αποσφράγιση των προσφορών των
διαγωνιζομένων είναι στις 17.6.2016 και πρέπει να απαντηθούν άμεσα τα αιτήματα.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον;
-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριοι, σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Με την υπ’ αριθ. 235/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
αποφασίστηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους
ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού”. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6338/2.6.2016
Διακήρυξη, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών
ορίστηκε η Παρασκευή 17.6.2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Με το από 14.6.2016 αίτημα ενδιαφερόμενη εταιρεία ζήτησε την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών κατά δύο εβδομάδες,
εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοβόρων
διαδικασιών έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ως προ το χρόνο έκδοσης των
δικαιολογητικών, ο ισχυρισμός δεν απαιτείται δεδομένου ότι επί το πλείστον ζητούνται
υπεύθυνες δηλώσεις.
Πάρα ταύτα, με δεδομένο ότι: α) Η προθεσμία που τέθηκε από τη Διακήρυξη είναι μεν
εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας, πλην όμως από τη φύση του αντικειμένου της
σύμβασης και ιδίως εκ του γεγονότος ότι η περιβαλλοντική παρακολούθηση αφορά
πλείονες χώρους ευθύνης του ΕΔΣΝΑ, εντός της ευρύτερης Περιφέρειας της Αττικής και
άρα είναι εύλογο να απαιτηθεί χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών, β) δεν
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν την άμεση
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υπογραφή της σύμβασης και γ) με τυχόν παράταση θα διευκολυνθεί η μεγαλύτερη
συμμετοχή υποψηφίων, με σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών
αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους
ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού” κατά δύο (2) εβδομάδες. Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 1.7.2016 και ώρα 15:00 μ.μ. και
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι 7.7.2016 και ώρα 10:00 π.μ..
Όλα τα έγγραφα των προσφορών (υπεύθυνες δηλώσεις, εγγυητικές επιστολές κλπ.) θα
πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού - να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες αυτές ημερομηνίες.
Επίσης, παρατείνεται αντίστοιχα η ημερομηνία υποβολής νέων αιτημάτων για τη χορήγηση
διευκρινήσεων και απάντησης επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ www.edsna.gr».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
2. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Την υπ’ αρ. 235/2016 ΑΕΕ.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6338/2.6.2016 Διακήρυξη.
6. Το από 14.6.2016 αίτημα της εταιρείας
7.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87).

8.

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

9.

Τις διατάξεις του

Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(Α' 85).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (Α΄ 11)
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11. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 120).
12. Τις διατάξεις της με αριθμό Π1/2390/2013 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2677).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Αποδέχεται την εισήγηση της Διεύθυνσης Oικονομικών Υπηρεσιών.
4. Αποδέχεται το από 14.6.2016 αίτημα της εταιρείας
5. Παρατείνει την ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών αναφορικά με τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης &
Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς –
αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) Σχιστού” κατά δύο (2) εβδομάδες. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 1.7.2016 και ώρα 15:00 μ.μ. και
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι 7.7.2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Όλα
τα έγγραφα των προσφορών (υπεύθυνες δηλώσεις, εγγυητικές επιστολές κλπ.) θα
πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού - να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες αυτές
ημερομηνίες. Επίσης, παρατείνεται αντίστοιχα η ημερομηνία υποβολής νέων
αιτημάτων για τη χορήγηση διευκρινήσεων και απάντησης επί των διευκρινιστικών
ερωτημάτων. Ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας να αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ
www.edsna.gr.
6. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η με αριθμ. 281/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 15-06-2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

Παππούς Χρήστος

Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ιατρού Σταύρος
Μπουραϊμης Δημήτρης
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