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Tηλ.:213-214 8360 
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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

      

 

Συνεδρίαση: 6η 

23-03-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 6ης/23-03-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόφασης: 103/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ι  του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού για την 

προώθηση της ανακύκλωσης». 

 

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

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 23η του μήνα Μαρτίου 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. 3728/19-03-2021 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 6ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην 

εισηγήτρια Πρόεδρο της επιτροπής κ. Καψιμάλη  η οποία  θέτει υπόψη μας το Πρακτικό Ι 

για την «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης» το οποίο αναφέρει τα 

εξής: 

 

«Στην Αθήνα στις 22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ , στα κεντρικά γραφεία του 

ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 & Μωραΐτη, 115 25 Αθήνα), συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού (εφεξής Επιτροπή), που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 450/2020 (Α.Δ.Α.: 

Ω7ΑΧΟΡ05-ΚΝΡ) ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να ελέγξει τις προσφορές που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο του υπ. αριθ. 102151 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (της υπ. αριθ. 13525/11-11-

2020 διακήρυξης του ΕΔΣΝΑ), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικού για την 

προώθηση της ανακύκλωσης».  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 

1. Ιωάννα Καψιμάλη ΠΕ Χημικός  Πρόεδρος Επιτροπής  

2. Σπύρο Αναστασόπουλο ΠΕ Χημικός Μηχανικός 

3. Δημήτρης Πανταζής ΠΕ Χημικός Μηχανικός . 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  

Α. Την υπ. αριθ. πρωτ. 13525/11-11-2020 διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης». 

Β. Την Α.Ε.Ε 530/2020 για παροχή διευκρινιστικών απαντήσεων. 

Γ.  Την υπ’ αριθ. 24/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ. 
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Δ.  Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 

  Διαπιστώνει τα παρακάτω : 

Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

οικεία Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 

εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 102151. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών ήταν η 18/12/2020 και ώρα 12:00μ, σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της 

διακήρυξης. Κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, στα γραφείο του ΕΔΣΝΑ, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνήλθε και προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των 

υποψηφίων. 

Συγκεκριμένα, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη 

και μυστικό - προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

102151  και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 

ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα προσφορές στο 

διαγωνισμό από τις εταιρείες: 

 BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

 VGTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

Αμέσως μετά την καταχώρηση στο σύστημα των διαπιστευτηρίων της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, η προσφορά αποσφραγίστηκε, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, θα 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες είχαν λάβει από το 

σύστημα τους ακόλουθους μοναδικούς α/α συστήματος:  

 202254 η εταιρεία BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

 200252 η εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

 201593 η εταιρεία VGTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 203640 η εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

 

 Πέραν των ανωτέρω, τέθηκε υπ’ όψιν μας η υπ’ αριθ. πρωτ. 302/19.1.2021/ΕΟΑΝ 
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(υπ. αρ. 764/20.1.2021/ΕΔΣΝΑ) επιστολή του ΕΟΑΝ, με την μας οποία θέτει υπ’ όψιν τα 

εξής: 

i) Σύμφωνα με τον ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων (υπό αναθεώρηση) καθώς και τον ν. 4736/2020 (200Α’) σχετικά με τη 

μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, θεσπίζονται 

Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης του παραγωγού για μία σειρά προϊόντων 

(συσκευασίες, καπνικά προϊόντα κα.) με σαφείς στόχους και υποχρεώσεις. Μέσω των εν 

λόγω προγραμμάτων, οι παραγωγοί οφείλουν να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΕΔ) και εκτός των άλλων να αναλάβουν την οργάνωση δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα σχετικά με την διαλογή στην 

πηγή και την ανακύκλωση. Από την άλλη, για σημαντικά ρεύματα των αστικών αποβλήτων 

όπως τα βιοαπόβλητα (καφέ κάδος) ή τα πράσινα κάτι τέτοιο δεν ισχύει και η αρμοδιότητα 

των εκστρατειών ευαισθητοποίησης έγκειται αποκλειστικά στους δημόσιους φορείς (ΟΤΑ ή 

ΦοΔΣΑ). 

ii) Οι οδηγίες (ΕΕ) 2018/851 και 2018/852 με τις οποίες η χώρα μας υποχρεούται 

να συμμορφωθεί και προς τούτο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου, 

προβλέπουν σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας ΟΤΑ ή Φορέων ΣΕΔ σε συνεργασία με 

ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: α) η υποχρεωτική χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές 

μονάδες β) η πρόληψη των αποβλήτων - Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών γ) η χωριστή συλλογή - κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής 

αποβλήτων ανά χρώμα και σύμβολο, δ) η δημιουργία συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω. 

iii) Τέλος, υπό το πρίσμα των συνεπειών της πανδημίας και με σκοπό την πλήρη 

ενημέρωση του κοινού αλλά και των προμηθευτών - συνεργατών - εργαζομένων στους 

Δήμους - Μέλη του ΕΔΣΝΑ στις δράσεις και πολιτικές Ανακύκλωσης που ασκεί ο κάθε 

Δήμος ξεχωριστά, προτείνεται η δημιουργία της Εικονικής Διαδικτυακής Έκθεσης «Δήμος 

και Ανακύκλωση» με ετήσια περιοδικότητα. 

Οι ανωτέρω πρόσφατες εξελίξεις δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τον ΕΔΣΝΑ κατά 

την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, γεγονός που είναι κρίσιμο για τον καθορισμό και 

προγραμματισμό των απαιτούμενων δράσεων και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού 

αποτελέσματος. Περαιτέρω, δεν δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην αναγκαιότητα εισαγωγής 

της έννοιας της ανακύκλωσης, ήδη από το σχολείο, ομάδα στόχο που είναι κρίσιμη για την 

καθιέρωση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής με την πραγματοποίηση τακτικών θεματικών 

εκδηλώσεων, σχολικών διαγωνισμών κλπ. 

Υπό το σκεπτικό αυτό, ο ΕΟΑΝ δηλώνει ότι έχει τη βούληση να συνεργαστεί με τον 

ΕΔΣΝΑ προκειμένου να υλοποιήσει τις δράσεις προβολής, για την κατά το δυνατόν 

πληρέστερη οργάνωση και σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων για την αύξηση της 

ανακύκλωσης στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
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επαναπροσδιοριστεί το αντικείμενο του σχεδιασμού δράσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω ή 

και με την συμπλήρωση με τυχόν άλλες δράσεις ως αποτέλεσμα νέας - πληρέστερης - 

μελέτης που θα προκύψει από τη συνεργασία των μερών. 

Η συμπερίληψη των ως άνω αντικειμένων στο σχεδιασμό προβολής των δράσεων 

του ΕΔΣΝΑ είναι σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, σύμφωνα 

και με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η συνεργασία του πλέον αρμοδίου φορέα σε 

θέματα ανακύκλωσης, του ΕΟΑΝ, θα προσδώσει εγκυρότητα στο έργου του ΕΔΣΝΑ και θα 

συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των δράσεων. 

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατ’ 

άρθρο 106 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), καθώς οι τεχνικές παράμετροι που 

σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου, όπως δημοπρατήθηκε, δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή. 

Παράλληλα, να δημοπρατηθεί νέα σύμβαση στην οποία θα επαναπροσδιοριστεί το 

αντικείμενο του σχεδιασμού δράσεων σύμφωνα με τις προτάσεις του ΕΟΑΝ ή και με την 

συμπλήρωση με τυχόν άλλες δράσεις ως αποτέλεσμα νέας - πληρέστερης - μελέτης που 

θα προκύψει από τη συνεργασία ΕΔΣΝΑ και ΕΟΑΝ. 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή εισηγείται τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

κατ’ άρθρο 106 παρ. 1 περ. α’ και παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4412/2016. 

Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 

της Διακήρυξης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και 

υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα». 

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

  

                                       Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Το Πρακτικό Ι για την «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης». 

3. Την υπ. αριθ. πρωτ. 13525/11-11-2020 διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης». 

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.  
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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. 

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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι  του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της 

ανακύκλωσης». 

3. Ματαιώνει την διαγωνιστική διαδικασία του διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Προμήθεια 

υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης» κατ’ άρθρο 106 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 

4412/2016 (Α’ 147) για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα. 

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

ΕΔΣΝΑ προκειμένου να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος. 

      3.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
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            Εκδόθηκε η με αριθμ.103/2021 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

 

   

 

Αθήνα, 23-03-2021 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χιωτάκης Νίκος 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης 

Σμέρος Ιωάννης 

  Μπουρνούς Ευάγγελος 

     Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
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