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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
       
 

  
Συνεδρίαση: 39η 

14-11-2018 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.39ης/14-11-2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 459/2018 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών στο 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαχείρισης 

απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» και 

χορήγηση περαιτέρω διευκρινήσεων. 

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 14η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ.  13.011/14-11-2018 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 τέσσερα (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. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

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

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

Αττικής (αναπληρώνει την κα Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. 

Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής). 

   

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

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

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

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

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

 

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

του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του θέματος. 

 

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 39ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

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

θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Ανακύκλωσης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Με τη με αρ. 11152/11.10.2018 Διακήρυξη ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην 

προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής και τη χρήση ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού με θέμα «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης 

των παραγόμενων προϊόντων». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε 

η 27.11.2018.   

Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για έναν διαγωνισμό ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία του 

Συνδέσμου καθώς σχετίζεται με την απρόσκοπτη λειτουργία της μοναδικής λειτουργούσας 

μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην Αττική, του ΕΜΑ. Ουσιαστικά με τον εν θέματι 

διαγωνισμό διασφαλίζεται η λειτουργία της Μονάδας για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 

αναβάθμισή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Τυχόν καθυστερήσεις 

στη διεξαγωγή του διαγωνισμού μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία 

του και στην απρόσκοπτη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. 

 

Α. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, στις 6.11.2018 ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, με παράλληλο αίτημα για αναστολή της διαδικασίας, το οποίο αναμένεται να 

συζητηθεί άμεσα. 
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Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί της προδικαστικής προσφυγής έχουν ήδη συνταχθεί και 

καταλήγουν στο ότι αυτή είναι αβάσιμη. Άλλωστε, με την υπ’ αριθ. 435/2018 απόφαση της 

Ε.Ε. χορηγήθηκαν διευκρινήσεις επί ζητημάτων, ορισμένα εκ των οποίων αφορούσαν και 

τα θιγόμενα ζητήματα στην προδικαστική προσφυγή. 

Σε συνεχεια της προαναφερθείσας απόφασης της Ε.Ε., υποβλήθηκε αίτημα από 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την παράταση του χρόνου υποβολής των 

προσφορών κατά 20 ημέρες, προκειμένου να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την 

επεξεργασία των στοιχείων που χορηγήθηκαν. 

Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι κάτωθι: 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι τέτοιο που αφενός μεν επιβάλλεται η άμεση 

ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού η υφιστάμενη σύμβαση λήγει στις αρχές 

του Φεβρουαρίου 2019 και δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων, από την άλλη όμως 

καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση της ομαλής διενέργειάς της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

χάριν ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού. Έτσι, αν και η άποψη μας είναι ότι τα τεύχη 

δημοπράτησης είχαν εξ αρχής όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, το γεγονός ότι χορηγήθηκε 

στο πλαίσιο διευκρινήσεων ένας σημαντικός όγκος εγγράφων, τα οποία απαιτούν χρόνο 

για την μελέτη, καθιστούν εύλογη και συμβατή με το άρθρο 60 του Ν. 4412/2016 (Α’  147) 

την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Το γεγονός αυτό επιτείνεται από το ότι εκκρεμεί αίτηση αναστολής και προδικαστική 

προσφυγή κατά της διακήρυξης, η δεύτερη εκ των οποίων έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις 26.11.2018, δηλαδή μία 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς όμως να είναι 

δεδομένο ότι η απόφαση θα εκδοθεί αυθημερόν. Η εκκρεμότητα αυτή δημιουργεί έναν 

προβληματισμό ως προς την ομαλή διενέργεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι δεν θα έχει 

ολοκληρωθεί το στάδιο ελέγχου των κρίσιμων όρων της διακήρυξης κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Το πλέγμα αυτό των γεγονότων καθιστά σκόπιμη τη χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών για χρόνο όμως που θα είναι ο απολύτως αναγκαίος 

για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον απολύτως επείγοντα 

χαρακτήρα του διαγωνισμού. Με βάση, λοιπόν, το γεγονός ότι η αποκλειστική προθεσμία 

έκδοσης απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής είναι 20 ημέρες από την εκδίκαση 

της υπόθεσης ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) προτείνεται να 

μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών κατά είκοσι 

(20) ημέρες, ήτοι έως τις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. Αντίστοιχα, η 

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21.12.2018 και ώρα 10:00 πμ. 

Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή, θα μετατεθούν αναλόγως όλες οι προθεσμίες 

που συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (όπως λχ ισχύος 
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προσφορών, λήξεως εγγυήσεων συμμετοχής, αιτημάτων διευκρινήσεων και επιτόπιας 

επίσκεψης κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να ληφθεί άμεσα απάντηση, 

δεδομένης της σπουδαιότητας του διαγωνισμού, που συνδέεται άρρηκτα με την ορθή 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, αφού το ΕΜΑ είναι ο μοναδική Μονάδα 

διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων στην Αττική, και της συνακόλουθης ανάγκης ομαλής 

και σύντομης διεξαγωγής της διαδικασίας, αλλά και των ασφυκτικών προθεσμιών που 

τίθενται για την λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολης. 

 

Β. Επ’ ευκαιρία, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι  η ποσότητα των 300.000 tn 

συμμείκτων /yr, η ποσότητα των πρασίνων (25.000 tn/yr) που απαιτούνται για την 

κομποστοποίηση του βιοδιαπάσιμου κλάσματος των ΑΣΑ καθώς και η ποσότητα των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων  (10.000 tn/yr) θα κατανέμονται περίπου ισομερώς στου 

δώδεκα (12) μήνες. Την πλεονάζουσα ποσότητα των κλαδιών που θα εισέρχονται στο 

ΕΜΑ και έως την ποσότητα των 40.000 tn/yr ο μελλοντικός πάροχος είναι υποχρεωμένος 

να την διαχειρίζεται (τεμαχισμός κλπ) και την τα διαθέτει εκτός ΕΜΑ. Την ποσότητα αυτή 

των 40.000 tn/yr θα καταγράφεται στο ζυγιστήριο του ΕΜΑ ως εξερχόμενο υλικό. Η 

ποσότητα των 10.000 tn / yr προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα την μεταφέρουν στο ΕΜΑ 

οι δήμοι που αναπτύσσουν δίκτυα διακριτής συλλογής. Καμία συλλογή βιοαποβλήτων από 

τον πάροχο υπηρεσιών δεν εντάσσεται στο αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού. 

Εντάσσεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού η υποδοχή και επεξεργασία των 

βιοαποβλήτων που συλλέγονται από λαϊκές αγορές και τον ΟΚΑΑ έως 10.000 tn/yr με τις 

όποιες προσμίξεις περιέχονται  σε αυτά. Ο πάροχος θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες 

(υποδοχής και επεξεργασίας 10.000 tn βιοαποβλήτων/yr) ατελώς. 

    

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

1. Την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης 

απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων» κατά είκοσι (20) 

ημέρες, ήτοι έως τις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. Αντίστοιχα, η 

αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21.12.2018 και ώρα 10:00 

πμ. Αναλόγως θα μετατεθούν όλες οι προθεσμίες που συνδέονται με την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών (όπως λχ ισχύος προσφορών, λήξεως εγγυήσεων 

συμμετοχής, αιτημάτων διευκρινήσεων και επιτόπιας επίσκεψης κλπ.). 

2. Την χορήγηση διευκρινίσεων αναφορικά με τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες 

διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων», 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης (Στοιχείο Β’ )  
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 Παρακαλούμε για λήψη απόφασης». 

       

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.  

 

                                     Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Την υπ’ αριθ. 435/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 

4. Τα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν το διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες 

διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων 

προϊόντων». 

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 

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). 

10. Το γεγονός ότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την λήψη απόφασης. 

 
           Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε. 
 
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                              

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης. 
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3. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης 

απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων» κατά 

είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. 

Αντίστοιχα, η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 

21.12.2018 και ώρα 10:00 πμ. Αναλόγως μετατίθενται όλες οι προθεσμίες που 

συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (όπως λχ 

ισχύος προσφορών, λήξεως εγγυήσεων συμμετοχής, αιτημάτων διευκρινήσεων και 

επιτόπιας επίσκεψης κλπ.). 

4. Χορηγεί διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες διαχείρισης 

απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων», όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης (Στοιχείο Β’ )  

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

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

ενδιαφερόμενοι. Παράλληλα, να αναρτηθεί άμεσα ανακοίνωση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

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

 

            Εκδόθηκε η με αριθμ.  459/2018 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

          Αθήνα, 14-11-2018 

             H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                           

                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                      Βρούστης Αριστείδης 

               Ιατρού Σταύρος 

               Δαμιανός Πέτρος                                                                                    

             ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ  

  Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
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