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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α’114) 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α’87) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012  «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85)  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαίσιου 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 ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας για την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α’ 133) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

6. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 163/04.01.2023 διακήρυξη με την οποία ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε διεθνή ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης για την «Προμήθεια κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.180348) 

7. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

8. Το γεγονός ότι έχει οριστεί ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09/02/2023 και τα ως άνω 
ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν έως και οκτώ (8) ημέρες  πριν από την ως άνω ημερομηνία. 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Το αίτημα διευκρίνησης στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 163/04.01.2023 διαγωνισμού με τίτλο: 

«Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» «Στο Τεύχος της διακήρυξης, στον όρο 2.2.9.2 Β3 

αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
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παραγράφου 2.5=2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:[…] 

Για την περίπτωση β)Βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.5 της 

παρούσης, ήτοι Έγγραφο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον 

προσφέροντα και ότι διατίθεται να τον χρηματοδοτήσει έως το 100%  της αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

έχει εκδοθεί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την υποβολή της». Παρακαλούμε να 

επιβεβαιωθεί ότι η φράση «τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την υποβολή της» νοείται ως 

«έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή της» 

 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται. 

 

2.  Στον όρο 2.2.9.2 Β4 ii) της ίδιας διακήρυξης ορίζεται ότι: «Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από σύμβαση/συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 
αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 
πρωτόκολλα παραλαβής), στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα 
αναφέρεται ο χρόνος  υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε εντός των 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας υπεύθυνη 
αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση που ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας γίνεται δεκτή βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντί υπεύθυνης 
δήλωσης.  

 

Απάντηση: 

Γίνεται δεκτή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

 

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στο Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής, αναφέρεται ότι: «Η παρούσα 
εγγύηση μας εκδίδεται με βάση το Π.Δ. 34/1996 (ΦΕΚ 266) και ισχύει αποκλειστικά και μόνο  μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2023, μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ μας δεν μας 
κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 
απαλλασόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύηση μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης». Με 
δεδομένο ότι το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ266) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (αντί Π.Δ. 39/1996) 
έχει καταργηθεί, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το σχετικό χωρίο δεν απαιτείται να 
αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή. 

 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται. 

 

ΑΔΑ: 6ΠΦ3ΟΡ05-ΠΔ7



Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην Ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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