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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 

87), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 55 του Ν. 3979/2011 (Α' 138) και 17 του 

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

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

4. Την υπ’ αριθ. 15 (αριθμός απόφασης 161/2016) Κατευθυντήρια Οδηγία της 

ΕΑΑΔΗΣΥ. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5715/30.6.2015 (ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 

704/4.2.2015 ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 408/22.1.2015) απόφαση 

της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6056/14.6.2017 διακήρυξη με αντικείμενο την σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΦΡΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ 
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΥΜ». 

7. Το από 3.7.2017 ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με τους όρους της 

διακήρυξης από ενδιαφερόμενο, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής: «Αναφορικά με 

τον ως άνω σχετικό διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως μας διεκυρινήσετε αν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που ζητείται σαν δικαιολογητικό 

συμμετοχής (Άρθρο 9, Α.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής), υπογράφεται ψηφιακά 

μόνο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εκάστοτε εταιρείας ή από όλα τα μέλη του 

Δ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής των μελών του Δ.Σ. 

δύναται η Υπεύθυνη Δήλωση να συμπληρωθεί, τυπωθεί, υπογραφεί ιδιοχείρως 

από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στο τέλος υπογραφεί ψηφιακά από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο;» 

8. Το γεγονός ότι υφίσταται άμεση ανάγκη για την λήψη της παρούσης απόφασης, 

προκειμένου να απαντηθεί εγκαίρως το παραπάνω ερώτημα, αφού η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 10.7.2017 και 

τα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν τέσσερις (4) ημέρες πριν. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Χορηγεί την παρακάτω διευκρίνιση επί του παραπάνω ερωτήματος: 

Στο άρθρο 9 της Διακήρυξης ορίζεται ότι «…Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του 

τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ περί μη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό…». 

Στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 15 (αριθμός απόφασης 161/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ) και δη στην υποσημείωση 12 αναφέρεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται 

ψηφιακά ενώ στο κείμενο αυτής αναφέρεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται από όλα τα 

μέλη διοίκησης ενός νομικού προσώπου ενώ στην υποσημείωση 17 παραπέμπει στη 

διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ως προς τα υπόχρεα πρόσωπα. 

Στην τελευταία αυτή διάταξη αναφέρεται ότι «Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά ιδίως: … ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.». 

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων της οικείας Διακήρυξης, οι οποίες είναι 

σαφείς και εναρμονίζονται με την ερμηνεία που έχει δοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ, 
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προκύπτει ότι σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά 

από τον Πρόεδρο του ΔΣ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Η παρούσα θα έλθει για έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ. 

 

 

Για τον ΕΔΣΝΑ 

 

 

Κατ’ εντολήν Προέδρου 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Γιάννης Δρίβας 
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