
\\esdkna03\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2021\3η Ε.Ε.2021\070,2021.doc  1
  

 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΕΕΔΔΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  

Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου 

Tηλ.:213-214 8360 

E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

      

 

Συνεδρίαση: 3η 

23-02-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 3ης/23-02-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόφασης: 70/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με 

αντικείμενο τις «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 23η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021 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. 2392/19-02-2021 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 δια περιφοράς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 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 επικοινώνησαν τα επτά (7) μέλη.  
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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

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

2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς. 

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

4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.  

5. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής. 

6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 

7. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. 

Αττικής. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

       ΟΥΔΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

εισηγητή του θέματος Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτη  ο οποίος  

θέτει υπόψη μας την εισήγησή του η οποία αναφέρει τα εξής: 

 «Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», που βρίσκεται στη φάση της 

αναρτηµένης διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 

18.3.2021, υπεβλήθηκε εμπροθέσμως ερώτημα από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, επί 

του οποίου εισηγούμεθα να χορηγηθεί διευκρίνιση ως κάτωθι : 

 

1. Ερώτημα  :  

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε η κάλυψη του άρθρου 19.3. Τεχνική και Επαγγελματική 

Ικανότητα για την κατηγορία 27 μπορεί να καλυφθεί από μελέτητη που είναι τώρα στο 

βασικό στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας (δλδ έχει το πτυχίο του στην εταιρεία) αλλά η 

βεβαίωση εκπόνησης για τα ζητούμενα έργα είναι σαν ατομική επιχείρηση στο όνομα του 

μελετητή πριν εισέλθει στο πτυχίο της εταρείας? Θα χρειαστεί ΕΕΕΣ για δάνειο στην τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα από τον συγκεκριμένο μελετητή? 

Απάντηση : Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, η κάλυψη της απαίτησης του άρθρου19.3 

«Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» για την κατηγορία 27, «… θα πρέπει να καλύπτεται 

από τον κάτοχο του καλούμενου από την προκήρυξη μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 

27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)», ήτοι από τον οικονομικό φορέα που θα συμμετέχει στη 

διαδικασία ανάθεσης στην κατηγορία 27. 

ΑΔΑ: Ψ8ΓΙΟΡ05-13Ρ



\\esdkna03\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2021\3η Ε.Ε.2021\070,2021.doc  3
  

Επιπλέον των ανωτέρω, δίνεται η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία), όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19.5 της 

διακήρυξης και τον Ν. 4412/2016. 

 

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης». 

 

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

  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Την διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ με το κάτωθι αντικείμενο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

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

114), ως ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

(Α' 85), ως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

8. 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), ως ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα» (A’ 134) ως ισχύει. 
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10. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 

β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 64). 

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Χορηγεί τις διευκρινίσεις επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με 

αντικείμενο τις «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό της παρούσης. 

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

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

ενδιαφερόμενοι.  

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

 

            Εκδόθηκε η με αριθμ. 70/2021 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

   

 

Αθήνα, 23-02-2021 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χιωτάκης Νίκος 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης 

Σμέρος Ιωάννης 

  Μπουρνούς Ευάγγελος 

     Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
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