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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ.38εο/12-10-2016 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.
Αρηζκός Απόθαζες : 481/2016
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ: Λήυε απόθαζες γηα ηελ παροτή δηεσθρηλίζεφλ ζτεηηθά κε ηολ δηαγφληζκό
γηα ηελ «Προκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε λέφλ ζσζηεκάηφλ Μπαρώλ Βαρέος ηύποσ
δσγηζηερίοσ ΥΤΣΑ».
ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6
θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κήλα Ηοσιίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Σεηάρηε θαη
ώξα 14:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., ύζηεξα από
έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 13650/07-07-2016 πνπ επηδόζεθε ζε
όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν.
3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο,
ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ ήηαλ παξόληα ηα ηέζζεξα (4) κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1. Μπηδά Αθξνδίηε, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Αγ. Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ,
ε νπνία απνύζεο ηεο Πξνέδξνπ πξνέδξεπζε ζηε πλεδξίαζε.
2. Βξνύζηεο Αξηζηείδεο, ηαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ.
Αζελώλ.
3. Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ.
4. Ιαηξνύ ηαύξνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Λαπξεσηηθήο.
ΑΠΟΝΣΔ:
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1. Γνύξνπ Ρέλα, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο.
2. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο.
3. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΓΝΑ, ν λνκηθόο πλεξγάηεο
ηνπ ΔΓΝΑ θαη o Δηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο.
Η θα Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 38εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ιόγσ απνπζίαο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ, θαη εηζεγνύκελε ην 2ν ζέκα
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε:
Κύξηνη,
Σν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί δηόηη ππεβιήζεζαλ εξσηήκαηα θαη πξέπεη λα
δνζνύλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκό πνπ αθνξηά ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε
λέσλ ζπζηεκάησλ Μπαξώλ Βαξένο ηύπνπ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ», κεηά από ην ζρεηηθό
αίηεκα ελδηαθεξόκελεο εηαηξίαο. Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 17/10/2016 ζύκθσλα κε
ηελ κε αξ.πξση 13029/30.9.16 Γηαθήξπμε.
-ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ;
-ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
-ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζέησ ππόςε ζαο ηελ εηζήγεζε
ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α., ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:
«Αμηόηηκνη θύξηνη,
κε ην παξόλ ζέινπκε λα ζαο γλσξίζνπκε ηελ αλάγθε γηα ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό πνπ αθνξηά ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε
λέσλ ζπζηεκάησλ Μπαξώλ Βαξένο ηύπνπ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ», κεηά από ην ζρεηηθό
αίηεκα ελδηαθεξόκελεο εηαηξίαο.
Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 17/10/2016 ζύκθσλα κε ηελ κε αξ.πξση 13029/30.9.16
Γηαθήξπμε.
ηελ ζσλέτεηα παραζέηοσκε ηο ζώκα ηοσ αηηήκαηος δηεσθρηλήζεφλ:
«Κύξηνη
Γηα ηνλ δηαγωληζκό ηνπ ζέκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ην «Άξζξν 13:
Σπκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία – Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεωλ,
όπνπ αλαθέξεηαη όηη:
«νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ


Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2008 ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ ή ηεο εηαηξίαο ζηελ
νπνία αλήθεη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ.
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Βεβαηώζεηο εηαηξηώλ πειαηώλ ηνπ δηαγσληδόκελνπ πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
πξνκήζεηα θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ίδησλ ή/θαη
παξόκνησλ ζπζηεκάησλ κπαξώλ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζε
εγθαηαζηάζεηο κε βεβαξεκέλε ρξήζε όπσο απηνθηλεηόδξνκνη, εξγνηάμηα,
βηνκεραληθέο κνλάδεο θιπ.»

παξαθαινύκε λα δηεπθξηλίζεηε αλ νη δεηνύκελεο βεβαηώζεηο εηαηξηώλ πειαηώλ πνπ πξέπεη
λα θαηαηεζνύλ αθνξνύλ πξνκήζεηεο ζπζηεκάηωλ κπαξώλ κόλν γηα ηελ Ειιεληθή αγνξά ή
θαη γηα έξγα ζε ρώξεο ηνπ εμωηεξηθνύ.»
Γηεσθρίλεζε:
Οη δεηνύκελεο βεβαηώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, όηαλ έρνπλ εθδνζεί από:
1) Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα,
2) Δλώζεηο επαγγεικαηηώλ,
3) πλεηαηξηζκνύο,
4) Κνηλνπξαμίεο
πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ζε
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ
(Δ.Ο.Υ.), ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Α θαζώο θαη ζε ηξίηεο
ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Δπηπιένλ λα ζεκεησζεί όηη νη ελ ιόγσ βεβαηώζεηο ζα πξέπεη είλαη γξακκέλεο ζηελ
Διιεληθή γιώζζα. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε.
Παξαθαινύκε γηα ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ εηζεγείηαη ην ηκήκα
πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΓΝΑ κε ην παξόλ, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα
θαη Δγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ Μπαξώλ Βαξένο ηύπνπ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ».
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο.
Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Έτοληας ιάβεη σπ’ όυηλ:
1. Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο.
2. Σελ εηζήγεζε ηεο Aληηπξνέδξνπ.
3. Σν ππνβιεζέλ εξώηεκα.
4. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤ.π.Α.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α΄ 87).
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄
114).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε

θαη

ηελ

απνθεληξσκέλε

δηνίθεζε

Δλζσκάησζε

Οδεγίαο

2009/50/ΔΚ» (Α' 85).
8. Σνλ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147).
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ ςεθνθνξίαο ε Δ.Δ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Γέρεηαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ.
2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ.
3. Απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α.
4. Υνξεγεί δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ γηα ηνλ δηαγσληζκό πνπ
αθνξηά ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ Μπαξώλ Βαξένο
ηύπνπ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ», αλαθνξηθά κε ην «Άξζξν 13: Σπκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία
– Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεωλ, ζύκθσλα κε ην
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο.
5. Η παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ:
http://www.edsna.gr., θαη λα ζηαιεί ζε όζνπο έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
ελ ζέκαηη δηαγσληζκό.
6. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο.

Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 481/2016 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Αζήλα, 12-10-2016
Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Βρούζηες Αρηζηείδες

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΠΗΕΑ

Κορφλαίοσ-Κακπά οθία

Γ.. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

Ηαηρού ηαύρος

4

