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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

      

 

πλεδξίαζε: 12ε 

25-05-2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 12εο/25-05-2021 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ: 220/2021 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη Απόθαζηρ Πποέδπος για παποσή διεςκπινίζεων ζε επώηημα πος 

ηέθηκε επί ηηρ διακήπςξηρ ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΦΤΛΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΔΤΘΤΝΖ Δ.Γ..Ν.Α. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ)».   

 
ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 

θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 25η ηνπ κήλα Μαΐος ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Σπίηη θαη ψξα 

12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., χζηεξα απφ 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 6440/21-05-2021 πνπ επηδφζεθε ζε φια 

ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ λ. 3463/06 

«Πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κφλνλ ν Πξφεδξνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπλεδξίαζε έιαβε 

ρψξα δηα πεξηθνξάο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε φια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο, 

ζε ζχλνιν επηά (7) ηαθηηθψλ κειψλ επηθνηλψλεζαλ ηα επηά (7) κέιε.  

 ΠΑΡΟΝΣΔ: 
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1. Κφθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νηθφιανο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. Παππνχο Υξήζηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

4. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

5. κέξνο Ισάλλεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. χκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

6. Μπνπξλνχο Δπάγγεινο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

7. Κνζκφπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπη. 

Αηηηθήο. 

 

ΑΠΟΝΣΔ: 

       ΟΤΓΔΙ 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 12εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην 

ιφγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο θαη Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ, ν νπνίνο 

έζεζε ππφςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Κχξηνη, 

ην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί απφ ηνλ ΔΓΝΑ κε 

αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ρψξσλ επζχλεο Δ.Γ..Ν.Α. (Δγθαηαζηάζεηο 

ΥΤΣΑ Φπιήο), ππνβιήζεθαλ εξσηήκαηα απφ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ε Τπεξεζία θαη πξνηείλεη λα ρνξεγεζνχλ νη εμήο απαληήζεηο: 

 

Δπώηημα 1 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 5729/10-05-2021 Γηαθήξπμή ζαο Γηεζλνχο Αλνηρηνχ Ηιεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147), σο 

ηζρχεη γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο Υψξσλ Δπζχλεο 

Δ.Γ..Ν.Α. (Δγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ)» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

€ 1.960.000,00, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. κε δηθαίσκα πξναίξεζε έσο 100% θαη 

επηπιένλ πξνυπνινγηζκνχ έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.960.000,00, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α, ζηε ζειίδα 16 παξάγξαθν 2.2.4 «Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» αλαθέξεηαη:  

«Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα ην δειψζνπλ ζην Δ.Δ.Δ.. 

 …..  

δ) Βεβαίσζε ρξήζεο ππεξεζηψλ TETRA  

ε) Άδεηα ξαδηνδηθηχνπ θαηεγνξίαο Α, ζε ηζρχ εγθεθξηκέλε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ.»  

Αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα ξαδηνδηθηχνπ θαηεγνξίαο Α, ζα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ ε 

απαίηεζε απηή θαιχπηεηαη απφ ηε βεβαίσζε ρξήζεο ππεξεζηψλ TETRA θαζφζνλ ζηελ 
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ππ’ αξηζκ. πξση. 6339/Φ 386/ 8-3-2017 έγγξαθε επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ηα δεκφζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα TETRA ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ θαηά θαλφλα 

παξφκνηεο αλάγθεο κε απηέο ησλ εηδηθψλ ξαδηνδηθηχσλ θαηεγνξίαο Α, ην νπνίν έγγξαθν 

ζαο επηζπλάπηνπκε. 

 

Απάνηηζη 

χκθσλα κε ηε ξεηή δηαηχπσζε ηεο δηαθήξπμεο, ε απαίηεζε ηεο θηήζεο ηεο βεβαίσζεο 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ TETRA ηζρχεη ζσξεπηηθά κε ηελ απαίηεζε  ηεο θηήζεο ηεο άδεηαο 

ξαδηνδηθηχνπ θαηεγνξίαο Α’ απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δηδηθφηεξα, ε ηδηνκνξθία ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο, κε ζεκεία ζηα νπνία ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ειιηπέο 

θαη ζπγρξφλσο ε πςειή παξαβαηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην ζεκείν, ε νπνία 

επηβάιιεη ηελ αδηάιεηπηε επηθνηλσλία ησλ θπιάθσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ην Κέληξν 

Λήςεσο εκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξάιιειε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ κνξθψλ επηθνηλσλίαο.  

 

Δπώηημα 2 

ηε ζειίδα 18 παξάγξαθν 2.2.7 «Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» αλαθέξεηαη:  

«Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ:  

i. ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν απηνχ κε πεδίν πηζηνπνίεζεο, ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο 

θαη ηε δηαρείξηζε Κ.Λ.. εληφο εγθαηάζηαζεο  

ii. ISO 45001:2018 πεξί Γηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία  

…» 

Αλαθνξηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ ΙSΟ 45001:2018 λα επηζεκάλνπκε πσο ζχκθσλα κε ην 

IAF, ε πηζηνπνίεζε ΟΗSAS 18001:2007 κπνξεί λα παξαηαζεί έσο θαη έμη κήλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε δηαπηζηεπκέλσλ 

πηζηνπνηήζεσλ απφ ην ΟΗSAS 18001:2007 ζε ISO 45001:2018 παξαηείλεηαη ζηηο 30 

επηεκβξίνπ 2021. 

Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ απνδέρεζηε αληί ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 

45001:2018 (χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία) ην 

Πηζηνπνηεηηθφ ΟΗSAS 18001:2007 (χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία). 

 

Απάνηηζη 

Οη Δηαηξείεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ηελ παιηά έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 

18001:2007 είλαη αλαγθαίν λα αλακνξθψζνπλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ηνπο βάζεη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ζπκκφξθσζεο κε ην ISO 45001:2018. ε 
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θάζε πεξίπησζε, ε θαηνρή ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007 δελ δηαζθαιίδεη 

απηνκάησο ηε κεηάβαζε ζην λέν πξφηππν 45001:2018, ην νπνίν πξνβιέπεη κηα ζεηξά 

απφ λέεο απαηηήζεηο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. χκθσλα, δε, 

κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 – Απνδεηθηηθά κέζα ηεο δηαθήξπμεο «Το δηθαίφκα ζσκκεηοτής 

ηφλ οηθολοκηθώλ θορέφλ θαη οη όροη θαη προϋποζέζεης ζσκκεηοτής ηοσς, όπφς ορίδοληαη 

ζηης παραγράθοσς 2.2.1 έφς 2.2.8, θρίλοληαη θαηά ηελ σποβοιή ηες προζθοράς, θαηά ηελ 

σποβοιή ηφλ δηθαηοιογεηηθώλ ηες παρούζας παραγράθοσ θαη θαηά ηε ζύλαυε ηες 

ζύκβαζες ζηης περηπηώζεης ηοσ άρζροσ 105 παρ. 3 περ. γ’ ηοσ λ. 4412/2016». Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή ηνπ ISO 45001:2018, ην νπνίν λα 

είλαη ελ ηζρχ ζε φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα».  

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιψ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

  

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σν απφ 21-5-21 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ. 

4. Σα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

5. Σελ ππ’ αξ. 5729/10-05-2021 Γηαθήξπμε. 

6. Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 

114), σο ηζρχεη.  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87), σο ηζρχεη.  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

(Α' 85), σο ηζρχεη.  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη 

εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133), σο ηζρχεη.  
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12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα 

δεηήκαηα» (A’ 134) σο ηζρχεη. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/2020 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α΄ 42), 

β) ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» 

(Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 64). 

 

Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ. 

3. Δγθξίλεη ην απφ 21-5-21 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ πνπ παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζε 

εξψηεκα πνπ ηέζεθε επί ηεο δηαθήξπμεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ΔΤΘΤΝΗ Δ.Γ..Ν.Α. 

(ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ)», ζχκθσλα κε ην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

4. Η παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

              Δθδφζεθε ε κε αξηζκ. 220/2021 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

   

 

Αθήνα, 25-05-2021 

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιωηάκηρ Νίκορ 

Παππούρ Υπήζηορ 

Μποςπαϊμηρ Γημήηπηρ 

μέπορ Ηωάννηρ 

  Μποςπνούρ Δςάγγελορ 

     Κοζμόποςλορ Δλεςθέπιορ 

 
 

 

ΑΔΑ: 64ΣΟΟΡ05-9ΗΥ


		2021-05-26T14:13:51+0300
	Athens




