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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: 32η 

10-10-2018 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.23ης/10-10-2018 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 393/2018 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν στα πλαίσια του Διαγωνισμού 

που αφορά την «Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για 

τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017». 

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και 

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

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 10.888/05-10-2018 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 τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό.  

     

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

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

η οποία προέδρευσε στη συνεδρίαση. 

2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής. 

3. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής. 
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4. Δαμιανός Πέτρος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αττικής (ο οποίος αναπληρώνει τον κ. Βρούστη Αριστείδη, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., 

Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής). 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

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

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

Αττικής. 

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

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

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του 

θέματος. 

 

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 32ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 1ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Το θέμα είναι κατεπείγον δεδομένου ότι πρέπει να απαντηθούν έγκαιρα τα ερωτήματα 

προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός. 

-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον; 

-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της 

Δ/νσης Δ.Υ.π.Α., η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν από οικονομικό φορέα και προς διασαφήνιση 

των όρων της Μελέτης σας διευκρινίζουμε: 

1. Στο Άρθρο 1ο του Τιμολογίου της Μελέτης αναφέρεται: «..τουλάχιστον μια 

δειγματοληψία ανά 15 ημέρες σε κάθε γεώτρηση. Διενέργεια αναλύσεων με 

συχνότητα μια φορά το μήνα και για (24) μήνες δειγμάτων των γεωτρήσεων…», 

δηλαδή οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν από τους υποψηφίους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους είναι: Δύο (2) 

δειγματοληψίες ανά μήνα και Μία (1) ανάλυση ανά μήνα.  

Συνεπώς ο αριθμός των δειγμάτων που θα αναλύονται ανά γεώτρηση το 

μήνα, είναι ένα (1), όπως περιγράφεται στη μελέτη. 

2.  Στο Άρθρο 2ο του Τιμολογίου της Μελέτης, αναφέρεται : «..ανάλυση των 

εκπλυμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ENV12506 καθορισμός pH, As, Ba, Cd, Cl, 

Co, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S, σύνολο SO4, V, Zn και το πρότυπο ENV13370 
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προσδιορισμός αμμωνίου, ΑΟΧ,…» Η μελέτη συντάχθηκε σε συμφωνία με την 

Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης ∆εκεμβριόυ 2002 για τον καθορισμό 

κριτηριών και διαδικασιων́ αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγιάς 1999/31/ΕΚ (2003/33/ΕΚ) στην οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 οι 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ  για το βασικό χαρακτηρισμό και τον 

έλεγχο συμμόρφωσης. Αναφέρεται ότι:  “Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν 

ότι:1. η δειγματοληψία δύναται να διεξάγεται από τους παραγωγούς των αποβλήτων 

ή τους χειριστές τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επαρκής επίβλεψη από 

ανεξάρτητους και έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα φορείς ή πρόσωπα 

διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας·..…Ο κατάλογος 

αυτός τροποποιείται μόλις είναι διαθέσιμα περισσότερα πρότυπα της CEN”. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι οι αναλύσεις των 

εκπλυμάτων του Άρθρου 2ου του Τιμολογίου της Μελέτης, θα διενεργηθούν βάσει 

των προτύπων/προτύπου που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου περιλαμβάνεται το πρότυπο ΕΝ 16192:2011, 

το οποίο ανήκει στον κατάλογο της CEN». 

       Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.  

    

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

2. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

3. Την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. 

4. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α΄ 114).  

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

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

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

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

8. 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 
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133)  

9. 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. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

3. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. 

4. Χορηγεί διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων για τον διαγωνισμό που αφορά: 

«Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση 

με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017», σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της 

παρούσας. 

5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ www.edsna.gr προκειμένου να 

ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

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

 

            Εκδόθηκε η με αριθμ.  393/2018 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

          Αθήνα, 10-10-2018 

             H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                           

                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  Κορωναίου-Καμπά Σοφία 

                  Μπουραϊμης Δημήτρης 

                  Δαμιανός Πέτρος 

                                                                   

             ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ  

  Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 

http://www.edsna.gr/
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