
 

ΑΠΟΥΑΗ  

O 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 

αυτοδιοίκθςθ 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 – Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ 

– Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ *Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ – Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των ΦΟ.Δ.Α – Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και 

ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν 

πολιτογράφθςθ – Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΤΠΕ» (Αϋ 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). 

6. Σθν υπ’ αρικ. 22PROC010815193 2022-06-27 (αρ. πρωτ. 7649/22-06-2022) 

Διακιρυξθ του ΕΔΝΑ που αφορά το διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό «ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΣΗΝ ΟΕΔΑ Δ. ΑΣΣΙΚΗ». 

7. Σθν υπ’ αρικ. 130/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΠΟΡ05-ΛΣ2) απόφαςθ τθσ Ε.Ε. του ΕΔΝΑ. 

 

Αθήνα, 27-07-2022 

Αρ. Πρωτ.: 9558 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

ΕΔΡΑ : Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα  

Δ/νςθ : Διάκεςθ Τπολειμμάτων - Αποβλιτων  

ΑΔΑ: ΨΔΠΩΟΡ05-ΒΧ0



8. Σα διευκρινιςτικά ερωτιματα που υποβλικθκαν από ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα  

9.  Σο γεγονόσ ότι από τθν μία ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ 

για τθν άμεςθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά από τθν άλλθ πρζπει να διαςφαλιςκεί 

θ δυνατότθτα υποβολισ προςφορϊν   

 

Παρζχουμε τισ κάτωκι διευκρινίςεισ ςχετικά με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ: 

Ερϊτθμα 1 

χετικά με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) παρατθροφνται αναντιςτοιχίεσ 

μεταξφ των πεδίων που αναφζρονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα (ESPD) και ςε αυτά ςτθν 

ελλθνικι (ΕΕΕ). Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν ςτο ESPD (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) κα 

πρζπει να απαντθκοφν όλα τα πεδία ι μόνο εκείνα που αντιςτοιχοφν και ςτο ΕΕΕ (ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα). 

Απάντθςθ 

Οι οικονομικοί φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να απαντιςουν μόνο τα πεδία του ΕΕΕ που ζχει 

αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ερϊτθμα 2 

τθν παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά Μζςα αναφζρετε ότι για τθν απόδειξθ τθσ 

ςυμμόρφωςισ τουσ με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τα πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, 

εκτόσ των άλλων, το ISO 14001:2015. Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι και το πιςτοποιθτικό 

EMAS είναι αποδεκτό κακϊσ είναι και πιο απαιτθτικό από το ISO 14001:2015 

Απάντθςθ 

Επιβεβαιϊνεται 

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΝΑ και ςτο ΕΗΔΗ.  

  

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΝΑ 

 

 

Βαςίλειοσ Κόκκαλησ 

Αντιπεριφερειάρχησ Αττικήσ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΠΩΟΡ05-ΒΧ0
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