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πλεδξίαζε: 30ε 

30-11-2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 30εο/30-11-2021 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

Αριθμός απόθαζης: 516/2021 

 

ΘΔΜΑ: Παροτή διεσκρινίζεων ζτεηικά με ηο διαγωνιζμό για ηο έργο 

«ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖΝ ΟΔΓΑ Β.Α. ΑΣΣΗΚΖ». 

 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, 

Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 30η ηνπ κήλα Νοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Σρίηη θαη ώξα 11:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 

14.734/26-11-21 πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο 

Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ λ. 3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ». 

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κόλνλ ν Πξόεδξνο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε ζπλεδξίαζε 

έιαβε ρώξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο κε όια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

ΑΔΑ: Ψ81ΒΟΡ05-6ΡΥ



Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

πλεδξίαζεο, ζε ζύλνιν επηά (7)  κειώλ έιαβαλ κέξνο θαη ηα επηά (7) κέιε. 

ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Κόθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

3. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

4. κέξνο Ησάλλεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

5. Μπνπξλνύο Δπάγγεινο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

6. Κνζκόπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Γπη. Αηηηθήο. 

7. σθξόλεο Γεώξγηνο, Γ.. αξσληθνύ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ν νπνίνο 

αληηθαηέζηεζε ηνλ θ. Υησηάθε Νηθόιαν, Αληηπξόεδξν Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. 

Κεθηζηάο). 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε όηη 

είλαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί, πξνθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθε εξώηεκα από ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα θαη πξέπεη 

λα απαληεζεί γηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Πρόεδρος: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ, εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο; 

Μέλη: Δγθξίλεηαη νκόθσλα. 

Πρόεδρος: Καηόπηλ έδσζε ην ιόγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο Αλ. Πξντζηάκελν 

Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. θ. Πεηξόπνπιν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ ε νπνία 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

    «Κύξηνη, 

Όπσο γλσξίδεηε, ν ΔΓΝΑ κε ηελ ππ’ αξηζ. 477/2021 (ΑΓΑ: ΡΔΟΕΟΡ05-ΩΚΦ) απόθαζε 

ηεο Δ.Δ. απνθάζηζε ηελ επαλαπξνθήξπμε θαη έγθξηζε λένπ εληαίνπ θεηκέλνπ δηαθήξπμεο ηνπ 

έξγνπ «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖΝ ΟΔΓΑ ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΑΣΣΗΚΖ», καηαηώλνληαο παξάιιεια ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ είρε πξνθεξπρζεί κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 12421/12.10.2021 Γηαθήξπμε. 

Πξνθήξπμε ηεο ζύκβαζεο δεκνζηεύζεθε ζηελ Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηηο 

8.10.2021 (ΔΔ S: 2021-154601). Ζ λέα δηαθήξπμε έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ 14049/10-11-

2021 θαη ΑΓΑΜ 21OROC009515112. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
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ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 9/12/2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 20:00 θαη σο 

εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ε 13/12/2021, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ. 

Ήδε ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθε εξώηεκα από ελδηαθεξόκελν 

νηθνλνκηθό θνξέα, επί ηνπ νπνίνπ εηζεγνύκαζηε λα ρνξεγεζεί ε θάησζη απάληεζε: 

 

 

Δρώηημα 1:  

ηε ζειίδα 25 ζηνλ Πίλαθα 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηεο Γηαθήξπμεο: ΠΗΝΑΚΑ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ππάξρνπλ νη αθόινπζεο αλαθνξέο: 

 

 

Ωζηόζν, ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 & 5  ηεο ΣΤ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε, ξεηή απαίηεζε 

ζρεηηθά κε ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ πιηθνύ ζηηο κνλάδεο, παξά κόλνλ νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

 

ει. 33: 

«Ο ρξόλνο παξακνλήο ησλ απνξξηκκάησλ ζην ρώξν ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηνο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη κεξηθή απνδόκεζε ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο θαη ν 

απαηηνύκελνο βαζκόο μήξαλζεο»  

ει. 37: 

«Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο ζε όηη 

αθνξά ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ην κέγηζην ύςνο ηεο απνξξηκκαηηθήο κάδαο 

εληόο ηνπ αληηδξαζηήξα ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, κέζσ βεβαίσζεο ηνπ ηερλνινγηθνύ 

παξόρνπ ηεο κνλάδαο βηνμήξαλζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεη όηη ε κείσζε κάδαο ηνπ πιηθνύ εληόο 

ηεο πξνζθεξόκελεο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιόγσ απνκάθξπλζεο πγξαζίαο θαη 

πηεηηθώλ είλαη απηή πνπ έρεη ιεθζεί ππόςε ζηα ηζνδύγηα κάδαο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληδόκελνπ» 

ει. 48: 

«Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παξακνλήο ησλ 

πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθώλ θαη ην επηζπκεηό κέγηζην ύςνο ηνπ ζσξνύ εληόο ησλ αληηδξαζηήξσλ 

ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο, έηζη ώζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο 

κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπο.» 

ΑΔΑ: Ψ81ΒΟΡ05-6ΡΥ



Από ηα σο άλσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη αλαθνξέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ρξόλν παξακνλήο κεγαιύηεξν ησλ 20 εκεξώλ ζηε βηνμήξαλζε θαη κεγαιύηεξν 

ησλ 21 εκεξώλ ζηελ θνκπνζηνπνίεζε πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθώλ δελ ηζρύνπλ, έρνπλ γξαθεί εθ 

παξαδξνκήο θαη δελ δεζκεύνπλ ηνπ δηαγσληδόκελνπο.  

Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε.  

 

 

Απάνηηζη: 

Δπηβεβαηώλνπκε όηη νη αλαθνξέο ηνπ Πίλαθα 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1Β πεξί απαίηεζεο 

ρξόλνπ παξακνλήο ζηελ βηνινγηθή μήξαλζε ≥20 εκεξώλ θαη ζηελ θνκπνζηνπνίεζε ≥21 εκεξώλ, 

δεν ιζτύοσν. πλεπώο από ηνλ Πίλαθα 10 απαιείθνληαη νη θξάζεηο «≥20 εκέξεο» θαη «≥21 

εκέξεο». Σν ππόινηπν πεξηερόκελν ησλ γξακκώλ ηνπ Πίλαθα 10 ηζρύεη ζην αθέξαην αθνύ ζε 

θάζε πεξίπησζε νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2,3 & 5 ηεο ΣΤ, αληίζηνηρα.  

  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο» 

 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

  Έρνληαο ππόςε:  

1. Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. 

2. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

4. Σελ ππ. αξηζκ. 477/21 ΑΔΔ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

(Α΄ 114). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ» (Α' 85).  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΑΔΑ: Ψ81ΒΟΡ05-6ΡΥ



ΟΣΑ [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά 

κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133).  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια 

επείγνληα δεηήκαηα» (A’ 134). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 

147). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/2020 «Κύξσζε: α) ηεο από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ» 

(Α΄42), β) ηεο από 11.3.2020 Π.Ν.Π.   «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Α΄55) θαη γ) ηεο από 14.3.2020 

Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» (Α΄64) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄76).  

 

Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

                                              ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Γέρεηαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.  

3. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

4. Υνξεγεί ηηο δηεπθξηλίζεηο επί εξσηεκάησλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην 

έξγν «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖΝ ΟΔΓΑ Β.Α. 

ΑΣΣΗΚΖ», ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην εηζεγεηηθό ηεο παξνύζεο. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. λα ρνξεγήζεη 

δηεπθξηλίζεηο επί ηπρόλ λέσλ εξσηεκάησλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ. 

6. Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη 

ελδηαθεξόκελνη.  

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

ΑΔΑ: Ψ81ΒΟΡ05-6ΡΥ



    Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 516/2021 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

  

 

Αθήνα, 30-11-2021 

               Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

         ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Παππούς Υρήζηος 

Μποσραϊμης Γημήηρης 

μέρος Ηωάννης 

  Μποσρνούς Δσάγγελος 

   Κοζμόποσλος Δλεσθέριος 

ωθρόνης Γεώργιος 
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