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Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021 

Αρ. πρωτ 739 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ : Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  

Δ/νση : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» 

 

Κύριοι, 

Κατόπιν επανελέγχου της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC007852332, με την οποία 

προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 

για σύναψη σύμβασης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016, με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» που έχει 

λάβει αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 103984, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα επιμέρους 

ζητήματα, ιδίως εξαιτίας εκ παραδρομής σφαλμάτων που έχουν εμφιλοχωρήσει στα συμβατικά 

κείμενα. Συγκεκριμένα: 

Στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης διαγράφεται η φράση «Θα αξιολογηθεί η θέση των 

προσφερόμενων εγκαταστάσεων, δοθέντος πως η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τη μέριμνα 

και τη δαπάνη μεταφοράς όλων των προς επεξεργασία υλικών.», η οποία έχει τεθεί εκ 

παραδρομής, εφόσον – όπως προκύπτει από την ανάλυση των κριτηρίων και από το σύνολο των 

τευχών δημοπράτησης, ότι κόστος συλλογής των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις μας βαρύνει 

τον υποψήφιο ανάδοχο και όχι τον ΕΔΣΝΑ και η θέση των εγκαταστάσεων δεν θα αξιολογηθεί.  

Στο ίδιο άρθρο διαγράφεται η φράση «Λόγω της ειδικής φύσης του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου και δεδομένου ότι η τεχνική προσφορά αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα στην 

επίτευξη των επιδιώξεων της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές αναλυτικά παρατίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής, το περιθώριο διακύμανσης ορίζεται από 100 

έως 150 βαθμούς.», η οποία έχει τεθεί εκ παραδρομής, εφόσον – όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των κριτηρίων η βαθμολόγηση θα γίνει με διακύμανση 100 – 120. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ 

προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ 
  

  
  

                     Βασίλειος Κόκκαλης 
 Αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
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