
 

 

1 

 
 

                   
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 8360, Fax: 210- 6777238 
E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

  
Συνεδρίαση:25η 

19-07-2022 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.25ης/19-07-2022 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης :217/2022 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ»    

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 

12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 8928/15-07-2022 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». 

Στα γραφεία παρευρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση έλαβε 

χώρα με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη.  

   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 

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

3. Μπουραϊμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Φυλής. 

4. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 
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5. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. 

Αττικής. 

6. Λεωτσάκος Ανδρέας, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Δ.Τ. 

Αθηνών (αναπληρώνει τον Σμέρο Ιωάννη, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλο Αν. 

Αττικής). 

7. Σωφρόνης Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Σαρωνικού 

(αναπληρώνει τον Χιωτάκη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο  Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς 

μόνο στο θέμα Ε.Η.Δ.). 

   

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 25ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι κατεπείγον 

να συζητηθεί, καθώς πρέπει να απαντηθεί το διευκρινιστικό ερώτημα προκειμένου να 

προχωρήσει ο διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. 

Αττικής».  

Πρόεδρος: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον; 

Μέλη: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος πήρε το λόγο, και εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη μας την εισήγηση του Αν. Προιστάμενου Δ/νσης Δ.Υ.Π.Α κ.Πετρόπουλου, που 

αναφέρει τα εξής:  

 

«Κύριοι, 

Με την υπ’ αριθ. 22PROC010815193 2022-06-27 (αρ. πρωτ. 7649/22-06-2022) διακήρυξη 

προκηρύχθηκε διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για 

τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ».  Η διακήρυξη του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 130/2022 (ΑΔΑ: 

9ΣΑΠΟΡ05-ΛΤ2) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.  

Επί της διακήρυξης υποβλήθηκαν τα συνημμένα διευκρινιστικά ερωτήματα από 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, τα οποία επεξεργάστηκε η υπηρεσία, και επί των οποίων 

εισηγούμαστε τα κάτωθι : 

Ερώτημα 1 

Στην με αρ. πρωτ. 10/2022/ ΔΥΠΑ «Τεχνική Έκθεση/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές 

Προδιαγραφές /Προϋπολογισμός Μελέτης/ Συγγραφή Υποχρεώσεων», του Παραρτήματος 

Ι της διακήρυξης, γίνεται αναφορά στις 2 παρακάτω συμβάσεις/μελέτες, οι οποίες δεν 

επισυνάπτονται στα τεύχη της διακήρυξης. Οι εν λόγω μελέτες θεωρούμε ότι αποτυπώνουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τις γεωλογικές, υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής καθώς και 
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την ποιότητα περιβάλλοντος των υπόγειων νερών στον ΟΕΔΑ Δ. Αττικής. Είναι επομένως 

αναγκαίες για την αποτύπωση και διαστασιολόγηση του έργου και για αυτό τον λόγο ζητούμε 

να συμπεριληφθούν στα διαθέσιμα τεχνικά έγγραφα της διακήρυξης. 

1. Στη σελ. 6/34 της μελέτης 10/2022 υπάρχει αναφορά στην δεύτερη παράγραφο για την 

μελέτη της Σύμβασης Α.Π. 1982/13.02.2019: «Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. 

Αττικής, με προκαταρκτική εξέταση των υδρογεωλογικών και υδροδυναμικών συνθηκών 

που επικρατούν στην περιοχή και τα ρυπαντικά χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωρισθεί 

στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ελέγχου για την συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 

(σύμβαση με Α.Π. 1982/13.02.2019)» 

2. Στη σελ. 8/34 της μελέτης 10/2022 υπάρχει αναφορά στην δεύτερη παράγραφο για την 

μελέτη της Σύμβασης Α.Π. 9272/21.07.2021 «Αξιολόγηση αναλύσεων και των πορισμάτων 

της με Α.Π.9272/21-07-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αμοιβή για εργασίες 

υδρογεωλογικής έρευνας για τον καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων» και της με Α.Π.9450/26-

07-2021 σύμβασης με τίτλο «Αμοιβή υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των 

υπόγειων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο». 

Απάντηση 

Τα ανωτέρω θα κοινοποιηθούν μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Ερώτημα 2 

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τα παρακάτω: 

1. Τις εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου ως προς την λειτουργία του 

ΟΕΔΑ Δ. Αττικής των τελευταίων ετών, οι οποίες προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς 

όρους. 

2. Τοπογραφικά σχέδια και διαγράμματα κάλυψης με τα σημεία των υφιστάμενων 

υποδομών καθώς δεν έχει αποδοθεί επί χάρτου, η θέση του έργου, τα σημεία 

ελέγχου/δειγματοληψιών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων κλπ. 

Απάντηση 

Οι ζητούμενες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, τοπογραφικό 

διάγραμμα της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής με το σύνολο των εγκαταστάσεων και τα σημεία 

ελέγχου/δειγματοληψιών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων κλπ. θα κοινοποιηθούν 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η θέση του έργου δεν έχει αποδοθεί επί χάρτου καθώς αποτελεί μέρος της 

πρότασης που αναμένεται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά τη 

συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και η οποία αξιολογείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης. 

Ερώτημα 3 

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση σας στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Μπορεί να γίνει χρήση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων που 

λειτουργούν στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (ΜΕΣ Φυλής και ΜΕΣ Λιοσίων) για την επεξεργασία του 

αντλούμενου υπόγειου νερού; 
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2. Υπάρχουν υφιστάμενες γεωτρήσεις, ποια είναι τα δεδομένα για την κατασκευή και 

λειτουργία τους; Δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το εν λόγω έργο; 

Απάντηση 

Χρήση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων που λειτουργούν στην 

ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (ΜΕΣ Φυλής και ΜΕΣ Λιοσίων) δεν μπορεί να γίνει. Η δυναμικότητά τους  

έχει ήδη καλυφτεί από τα παραγόμενα στραγγίσματα των κυττάρων του ΧΥΤΑ. 

Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6 της υπ’ αριθμ. 10/2022 Μελέτης της 

Δ.Υπ.Α., «Για την επεξεργασία των επιβαρυμένων υπόγειων νερών θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένα προκατασκευασμένο σύστημα επεξεργασίας εντός container, το οποίο 

θα είναι σε θέση να μεταφέρεται όσο πιο κοντά αυτό είναι εφικτό σε περιοχές του υδραυλικού 

φράγματος όπου εντοπίζεται η επιβάρυνση του υπόγειου νερού ή ένα σταθερό σύστημα 

που θα κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό». Συνεπώς δεν προκρίνεται ως λύση, η χρήση 

των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας που λειτουργούν στην ΟΕΔΑ. Πλέον των 

παραπάνω, το σύστημα επεξεργασίας του αντλούμενου νερού που θα εγκατασταθεί 

αποτελεί μέρος της πρότασης του υποψήφιου οικονομικού φορέα για το πρόγραμμα 

παρακολούθησης και απορρύπανσης του υπόγειου νερού, η οποία υποβάλλεται με τον 

φάκελο συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και αξιολογείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης. 

Οι υφιστάμενες γεωτρήσεις αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχεται στις 

ζητούμενες μελέτες που θα κοινοποιηθούν. Τα δεδομένα της λειτουργίας τους 

περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που επίσης 

θα κοινοποιηθούν. Σύμφωνα με την οικεία Μελέτη ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην 

ανόρυξη υδρογεωτρήσεων παρακολούθησης σε συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου και 

σε αντικατάσταση υφιστάμενων μη λειτουργικών γεωτρήσεων, σύμφωνα με την τελική 

έκθεση της υπ’ αριθμ. 9272/21-07-2021 σύμβασης η οποία θα κοινοποιηθεί για τη 

συμπλήρωση του φακέλου των τεχνικών εγγράφων της διακήρυξης. Κατασκευαστικό σχέδιο 

των γεωτρήσεων θα κοινοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι υδρογεωτρήσεις απορρύπανσης και η θέση αυτών αποτελεί μέρος της προτεινόμενης 

λύσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται με τον φάκελο συμμετοχής 

στη διαγωνιστική διαδικασία και αξιολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της 

Διακήρυξης. 

 

Οίκοθεν διευκρίνηση 

Στην υπ’ αριθμ. 10/2022 Μελέτη της ΔΥΠΑ «Τεχνική Έκθεση / Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές 

Προδιαγραφές / Συγγραφή Υποχρεώσεων / Προϋπολογισμός Μελέτης» και ειδικότερα στο 

τμήμα Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (διάρκεια 36 μήνες) του Προϋπολογισμού Μελέτης, 

έχει σημειωθεί εκ παραδρομής λάθος στις γραμμές για την εργασία «Ανόρυξη 

υδρογεωτρήσεων απορρύπανσης. Περιλαμβάνει ανόρυξη, σωλήνωση, χαλίκωση, φρεάτιο 
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και κεφαλή όπως και ανάπτυξη υδρογεώτρησης)» της Φάσης Β – Εγκατάσταση Τεχνολογίας 

απορρύπανσης και συνοδών έργων ως ποσό προϋπολογισμού 405.000,00 € ανά μήνα ενώ 

το ορθό είναι 342.500,00 € ανά μήνα  και για την εργασία «Δειγματοληψία και χημικές 

αναλύσεις εδάφους και στερεών αποβλήτων κατά την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων (δοκιμές 

έκπλυσης, αναλύσεις βαρέων μετάλλων)» της Φάσης Β – Εγκατάσταση Τεχνολογίας 

απορρύπανσης και συνοδών έργων, ως ποσό προϋπολογισμού 202.725,00 € ανά μήνα και 

συνολικά 405.450,00 €, ενώ το ορθό είναι 125.000,00 € ανά μήνα και συνολικά 250.000,00 

€ για τους δύο μήνες της σύμβασης. 

Ο τελικός ορθός Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:  

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (διάρκεια 36 μήνες)  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
(€) 

ΦΑΣΗ Α ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Σχεδιασμός έργου εξυγίανσης / 
απορρύπανσης και προστασίας 
των υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων 

Μήνας 680.000,00 1 680.000,00  

Προκαταρκτικές Εργασίες 
(αξιολόγηση υφιστάμενης 
κατάστασης ρύπανσης σε 
υπόγεια, επιφανειακά νερά και 
στο έδαφος, ανόρυξη 
προκαταρκτικών γεωτρήσεων, 
Πρόσθετες δειγματοληψίες και 
αναλύσεις (περιλαμβάνει 
δειγματοληψίες σε έδαφος, 
στερεά απόβλητα και επιφανειακά 
ύδατα) 

Μήνας 60.000,00  1 60.000,00  

Εκπόνηση μελέτης εξυγίανσης, 
υποβολή στην αδειοδοτούσα 
αρχή 

Μήνας 35.000,00  2 70.000,00  

Παρακολούθηση διαδικασίας - 
Έγκριση Μελέτης Εξυγίανσης 

Μήνας 5.000,00  2 10.000,00 

Προετοιμασία φακέλου για λοιπές 
εγκρίσεις/άδειες 

Μήνας 10.000,00  2 20.000,00  

Εργαστηριακές δοκιμές 
επεξεργασίας- βελτιστοποίηση 
του συστήματος επεξεργασίας  

Μήνας 92.000,00  1 92.000,00  

ΦΑΣΗ  Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων 
παρακολούθησης Περιλαμβάνει 
ανόρυξη, σωλήνωση, χαλίκωση, 
φρεάτιο και κεφαλή όπως και 
ανάπτυξη υδρογεώτρησης) 

Μήνας 45.000,00 2 90.000,00  
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Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων 
απορρύπανσης.  
Περιλαμβάνει ανόρυξη, 
σωλήνωση, χαλίκωση, φρεάτιο 
και κεφαλή όπως και ανάπτυξη 
υδρογεώτρησης) 

Μήνας 342.500,00 2 685.000,00  

Δειγματοληψία και χημικές 
αναλύσεις εδάφους και στερεών 
αποβλήτων κατά την ανόρυξη 
υδρογεωτρήσεων (δοκιμές 
έκπλυσης, αναλύσεις βαρέων 
μετάλλων) 

Μήνας 125.000,00 2 250.000,00  

Αρχική δειγματοληψία και χημικές 
αναλύσεις υπόγειου νερού πριν 
την εκκίνηση των μέτρων 
παρακολούθησης και 
απορρύπανσης  

Μήνας 21.300,00 2 42.600,00  

Διάθεση, εγκατάσταση και 
ρύθμιση ειδικών υποβρύχιων 
αντλητικών συστημάτων σε κάθε 
υδρογεώτρηση κατά μήκος του 
υδραυλικού φράγματος  

Μήνας 260.000,00 1 260.000,00  

Διάθεση, εγκατάσταση και 
ρύθμιση συστήματος 
επεξεργασίας επιβαρυμένου 
υπόγειου νερού  

Μήνας 325.000,00 2 650.000,00  

Εγκατάσταση / βελτίωση 
υποδομών διάθεσης 
επεξεργασμένου ύδατος 

Μήνας 37.500,00 2 75.000,00  

Παρακολούθηση εργασιών 
ανόρυξης γεωτρήσεων και 
λοιπών έργων κατασκευής. 
Παρακολούθηση εργασιών 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
και το σχέδιο εργασιών. Υποβολή 
εκθέσεων προόδου και 
ολοκλήρωσης έργων 

Μήνας 28.000,00 5 140.000,00  

ΦΑΣΗ Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Δειγματοληψία και χημικές 
αναλύσεις  σε επιφανειακά νερά: 
Ελεύθερη μη ιονισμένη αμμωνία, 
Δείκτης Ποιότητας Νερού (WQI) 
και ο ανθοτροφικός δείκτης 
(Carson), COD, BOD5, διαλυμένο 
οξυγόνο, Αγωγιμότητα, Ph, ολικό 
άζωτο, ολικός φώσφορος, θειικά, 
βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Ni, Co, 
Cr, As, Hg, Fe, Cu, Mn, Zn, Al) 

Μήνας 4.800,00 24 115.200,00 

Εργασίες συστηματικής 
δειγματοληψίας και χημικών 
αναλύσεων υπόγειου νερού κατά 
μήκους του υδραυλικού 
φράγματος από τις γεωτρήσεις 
απορρύπανσης και 
παρακολούθησης, 
(εβδομαδιαίως) 

Μήνας 20.580,00 24 493.920,00  
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Χημικές αναλύσεις σε δείγμα 
υπόγειου νερού στις 
παραμέτρους μια ανά μήνα σε 
όλες τις γεωτρήσεις του 
υδραυλικού φράγματος  

Μήνας 34.500,00 24 828.000,00 € 

Διάθεση και λειτουργία 
αντλητικών συστημάτων 
υδρογεωτρήσεων 
παρακολούθησης 

Μήνας 7.500,00 24 180.000,00  

Διάθεση και λειτουργία ειδικών 
υποβρύχιων αντλητικών 
συστημάτων σε κάθε 
υδρογεώτρηση κατά μήκους του 
υδραυλικού φράγματος  

Μήνας 16.000,00 24 384.000,00  

Διάθεση και λειτουργία 
συστήματος επεξεργασίας 
επιβαρυμένου υπόγειου νερού  

Μήνας 29.000,00 24 696.000,00  

Διαχείριση εργασιών 
απορρύπανσης και 
παρακολούθησης. 
Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων 
προόδου 

Μήνας 35.000,00 24 840.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 6.661.720,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.598.812,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 8.260.532,80 € 

 
  

Τέλος, επί των αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επείγοντα χαρακτήρα της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, καθώς οφείλουμε να συμμορφωθούμε άμεσα με τους υφιστάμενους 

Περιβαλλοντικούς όρους  προς αποφυγή ποινικών συνεπειών και επιβολής προστίμων, 

αλλά παράλληλα έχοντας ως γνώμονα την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, και δοθέντος 

ότι δεν επήλθε ουσιώδης τροποποίηση στα έγγραφα της σύμβασης, εισηγούμαστε να 

χορηγηθεί παράταση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και να οριστεί νέα 

ημερομηνία η 5-8-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00. Ως ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών να οριστεί η 10.8.2022 και ώρα 11:00 πμ. Τα έγγραφα των προσφορών 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες». 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Την εισήγηση  της Δ/νσης Δ.Υ.Π.Α. 

3. Την υπ’ αριθ. 22PROC010815193 2022-06-27 (αρ. πρωτ. 7649/22-06-2022) 

διακήρυξη με αντικείμενο τη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

4. Την υπ. αρ. 130/2022 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ με την οποία εγκρίθηκε  η μελέτη και οι όροι 

της διακηρύξεως 

5. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

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

114). 

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

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

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

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

9. 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).  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα» (A’ 134). 

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

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

12. Τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (Α΄136) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - 

Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών 

κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 

επείγουσες διατάξεις» και δη το άρθρο 78. 
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               Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε. 
 
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                            

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.Π.Α. 

3. Χορηγεί τις διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο εισηγητικό της παρούσης. 

4. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζοντας ως 

νέα καταληκτική ημερομηνία την 5-8-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00. Ως 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.8.2022 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:00 πμ. Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 

τις νέες ημερομηνίες. 

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

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι.  

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

           Εκδόθηκε η με αριθμ. 217/2022 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

          Αθήνα, 19-07-2022 

 

  

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης 

  Μπουρνούς Ευάγγελος 

     Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

  Λεωτσάκος Ανδρέας 

                 Σωφρόνης Γεώργιος 
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