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ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Περί Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων». 

 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθ» (Α' 87), ιδίωσ δε του άρκρου 211. 

 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθσ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (Α' 

85). 

 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςι τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ 

οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΘΕΝΗ  Ι»]  -  Ρυκμίςεισ για  τον  εκςυγχρονιςμό  του πλαιςίου οργάνωςθσ  και 

λειτουργίασ των ΦΟΔ.Α - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - 

Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΤΠΕ» (Α’ 133). 

 

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147). 
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6. Σθν υπ’ αρικ. Πρωτ. 7608/22-06-2022 διακιρυξθ, με τθν οποία ο ΕΔΝΑ προκιρυξε 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν με 

τίτλο: «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ Διμων Περιφζρειασ Αττικισ ςτθν παρακολοφκθςθ και 

βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ και διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν» του Ε..Δ.Ν.Α (Αρικμόσ ΕΗΔΗ: 163505/2022) 

 

7. Σο γεγονόσ ότι ζχει οριςτεί καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θ  

29/7/2022. 

 

8.  Σθν ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΩΘΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 

 

 

     Κατόπιν ερωτθμάτων περί διευκρινιςεων τθσ μελζτθσ « ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» με 

AEE:103/2022 :   

 

ΕΡΩΣΗΜΑ : 

     το άρκρο 2.2.2 «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ» και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 

τθσ διακιρυξθσ του εν κζματι διαγωνιςμοφ, αναφζρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοί φορείσ (προςφζροντεσ) για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ, κα πρζπει να 

κατακζςουν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Κακϊσ το αναφερόμενο ποςό ολογράφωσ 

διαφζρει από το αναφερόμενο ποςό αρικμθτικϊσ ςτο ςθμείο αυτό, παρακαλϊ 

επιβεβαιϊςτε μασ ότι, θ ηθτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι κατά το άρκρο αυτό, κα πρζπει 

να ανζρχεται ςτισ εξιντα δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ (62.400€), ιτοι το 2% τθσ 

προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ πλζον ΦΠΑ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

     Ιςχφει ό,τι αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ (ςελ.12) παράγραφοσ 2.2.2.1 αναφορικά με το 

αρικμθτικό ποςό, δθλαδι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ανζρχεται ςτο ποςό των 

εξιντα δφο χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (62.400€). 
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Η παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα « ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΝΑ και 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΔΝΑ 

 

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ 

ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΣΣΙΚΗ 
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