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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

Συνεδρίαση: 22η
24-05-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.22ης/24-05-2017 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 201/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων
ευθύνης ΕΔΣΝΑ».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήμερα την 24η του μήνα Μαϊου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 5115/19-05-2017 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».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,
σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
η οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής.
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Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης
του ΕΔΣΝΑ και o εισηγητής του θέματος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 22ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 8ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, είπε:
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Με την υπ’ αριθ. 183/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τις
«Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ». Ακολούθως, δημοσιεύθηκε νομίμως η
προκήρυξη και καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η
26.6.2017.
Το τελικό κείμενο της διακήρυξης προσδιορίστηκε μετά από παρατηρήσεις του νομικού
συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ, με βασική παρατήρηση την εκ παραδρομής μη αναφορά στο
σχέδιο της διακήρυξης που είχε τεθεί υπ’ όψιν της Εκτελεστικής Επιτροπής του χρόνου
διάρκειας της σύμβασης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα επικαλεστούν για την απόδειξη
της εμπειρίας τους.
Ευθύς μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της διακήρυξης υποβλήθηκε έγγραφο από
ενδιαφερόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται τέσσερις (4) ερωτήσεις επί της διακήρυξης και
των τευχών αυτής. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εκπνεύσει οι προθεσμίες για την
απάντηση επί των ερωτημάτων, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση απάντησης επ’ αυτών,
προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους διαγωνιζόμενους να προετοιμάσουν
την προσφορά τους. Επί των υποβληθέντων ερωτημάτων εκφράζεται η παρακάτω άποψη:
1ο Ερώτημα: Σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 2.2.3, οι προσφέροντες
πρέπει να διαθέτουν «…πιστοποιητικά πιστοποιημένου φορέα από το ΕΣΥΔ, που να
βεβαιώνουν ότι λειτουργούν ικανό χρόνο με τα κάτωθι απαιτούμενα πιστοποιητικά ΙSO
όπου η ημερομηνία λήψης αυτών, θα αποδεικνύει την ήδη συμμόρφωση του συστήματος
ποιότητας, τεκμηριώνοντας έτσι και την αντίστοιχη ετήσια εμπειρία παρεχόμενων
υπηρεσιών του προσφέροντος με τις κάτωθι προδιαγραφές…»
Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η αληθής έννοια της υπόψη απαίτησης, καθόσον η
κατοχή σχετικού πιστοποιητικού από τους προσφέροντες κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς συνιστά πλήρη απόδειξη περί συμμόρφωσης του συστήματος ποιότητας τους,
ανεξαρτήτως της ετήσιας ή άλλης χρονικής προϋπόθεσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω
πιστοποιήσεις αντικειμενικά και σύμφωνα με το σκοπό τους δεν συνιστούν απόδειξη
εμπειρίας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της Διακήρυξης.
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Απάντηση: Κατά την αληθή έννοια της διακήρυξης οι υποψήφιοι οι οποίοι επικαλούνται
ετήσια εμπειρία, με βάση τα οριζόμενα στον όρο της διακήρυξης 2.2.3/Α/α/ii, θα πρέπει να
αποδεικνύουν ότι η εμπειρία τους προήλθε από την εκτέλεση υπηρεσιών για τις οποίες
διέθεταν τα επικαλούμενα στον όρο 2.2.3/Β πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία κατά την υποβολή της προσφοράς εξακολουθούν
να είναι εν ισχύ. Κατά τα λοιπά, ως προς τα σχετικά πρότυπα, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 82 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
2ο ερώτημα: Σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 2.2.3 και ιδιαίτερα στο σημείο
(iii), αποτυπώνονται επί ποινή αποκλεισμού τα χαρακτηριστικά του Κέντρου Επικοινωνίας,
με τρόπο τέτοιο ώστε να αναδεικνύεται ο κεντρικός και ουσιαστικός επιχειρησιακός του
ρόλος. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν το εν λόγω Κέντρο Επικοινωνίας, με βάση την
υποπαράγραφο (α), όπου με υπεύθυνη δήλωση ζητείται η προσκόμιση αποδεικτικών
στοιχείων νόμιμης κατοχής του, όσο και με βάση τις ενότητες «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» νοείται ότι βρίσκεται στην φυσική έδρα της εταιρίας.
Απάντηση: Το Κέντρο Επικοινωνίας δεν απαιτείται να βρίσκεται στη φυσική έδρα της
εταιρείας. Σε περίπτωση που βρίσκεται εκτός αυτής, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να
δηλωθεί ο χώρος στον οποίο βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η
υποστήριξή του για την αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη λειτουργία (βλ. και σημείο δ΄ του ίδιου
άρθρου).
3ο ερώτημα: Σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 2.2.3 και σημείο (γ), ο
προσφέρων θα πρέπει «με ευθύνη του και επιβάρυνση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, υποχρεούται στα
πλαίσια υποχρέωσης εποπτείας- ελέγχου του προσωπικού του, εφόσον κηρυχθεί
ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης να δηλώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία:
•

τον επικεφαλής ελέγχου που θα οριστεί προς τούτο με κατ' ελάχιστο 8ετή

προϋπηρεσία σε υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας η οποία να προκύπτει από βεβαίωση
εργοδότη ή ασφαλιστικό οργανισμό ή άλλο δημόσιο φορέα.
•

τους ανά Ομάδα τρείς επόπτες (έναν για κάθε βάρδια) που θα οριστούν προς τούτο

με κατ' ελάχιστο 5ετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας η οποία θα
προκύπτει από προσωπική άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος συνοδευόμενη από
βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικό οργανισμό ή άλλο δημόσιό φορέα»
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν:
α) για μεν την πρώτη περίπτωση, ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ο οποίος απαιτείται να
βρίσκεται στον φυλασσόμενο χώρο υπολογίζεται ως ξεχωριστή βάρδια σε μηνιαία βάση
και εντάσσεται στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας και
β) σε σχέση με την δεύτερη περίπτωση, αν οι ανά ομάδα ΤΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΣ (ένας ανά
βάρδια), αποτελούν επιπλέον θέσεις φύλαξης οι οποίοι θα υπολογιστούν στο συνολικό
κόστος μισθοδοσίας.
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Απάντηση: Ο επικεφαλής του έργου, οφείλει να βρίσκεται στον χώρο φύλαξης κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου όλες τις ημέρες του μήνα και να αποτυπωθεί στο
Διοικητικό Κόστος της Οικονομικής Προσφοράς. Επί πρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει
στην οικονομική τους προσφορά, να υπολογίσουν μία 24ωρη βάρδια για τους επόπτες
δηλαδή έναν ανά 8ωρη βάρδια.
4ο ερώτημα: Σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τόσο της
παροχής υπηρεσιών φύλαξης του χώρου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, όσο και του ΣΜΑ Σχιστού
και Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού, απαιτείται η «τοποθέτηση ηλεκτρικών μπαρών».
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εν λόγω εξοπλισμού και
σε ποιο σημείο της οικονομικής προσφοράς θα αποτυπωθεί η σχετική δαπάνη.
Απάντηση: Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής
μπάρας εισόδου στα σημεία που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή, με τα ακόλουθα
ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Α. Ταχύτητα ανοίγματος μέχρι 10 sec.
B. Οι διαστάσεις του μηχανισμού να μην ξεπερνούν τα 50x50x120. Επίσης όλος ο
μηχανισμός και τα ηλεκτρονικά να φιλοξενούνται εντός του κέλυφους της μπάρας. Το κουτί
που φιλοξενεί τον μηχανισμό, να είναι από χάλυβα με επεξεργασία ηλεκτροφόρησης για
μεγάλη αντοχή στη διάβρωση καθώς και να φέρει ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Γ. Το σύστημα να φέρει διπλά τερματικά διαδρομής (ηλεκτρονικά και μηχανικά) για
ασφάλεια στο άνοιγμα και στο κλείσιμο. Επίσης ο μηχανισμός να είναι μη αντιστρεπτός.
Όταν δεν είναι σε κίνηση, το κοντάρι να μην μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα εάν πρώτα
δεν γίνει αποσύμπλεξη. Αυτό να ισχύει και σε διακοπή ρεύματος.
Δ. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να μπορεί η μπάρα να λειτουργήσει χειροκίνητα
μέσω εσωτερικής απασφάλισης.
Ε. Να μπορεί να λειτουργήσει με δικάναλο χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού ασφαλείας,
μπουτόν εντολής ανόδου – καθόδου, να προσαρμόζεται φανός προειδοποίησης και
φωτοκύτταρα ασφαλείας (πομπός και δέκτης) εμβέλειας 40μέτρων.
Στην Μελέτη της Διεύθυνσης ΣΜΑ η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο άρθρο του
τιμολογίου 6, ενώ στη Μελέτη της Διεύθυνσης ΔΥπΑ υπάρχει μόνο ένα άρθρο τιμολογίου,
στο οποίο περιλαμβάνεται. Δεδομένου ότι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να
συμπληρωθεί υποχρεωτικά μαζί με την οικονομική προσφορά τεύχος για την «Ανάλυση
Οικονομικής Προσφοράς», η συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί στο τεύχος
αυτό, διακρινόμενη από τις λοιπές δαπάνες».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4

ΑΔΑ: 6ΑΔΜΟΡ05-ΡΓΗ

3. Την υπ αριθ. πρωτ. 4854/15-05-2017 διακήρυξη για τις «Υπηρεσίες φύλαξης
χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ» και τα τεύχη δημοπράτησης.
4. Την υπ’ αριθμ. 183/2017 ΑΕΕ.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση

και

την

αποκεντρωμένη

διοίκηση

Ενσωμάτωση

Οδηγίας

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Μπουραϊμη Δημήτρη, Δ.Σ. Φυλής ως προς τα 1ο και 2ο
ερωτήματα)
1. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
2. Αποδέχεται την εισηγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Χορηγεί διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων επί της Διακήρυξης με
τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ», σύμφωνα με το εισηγητικό
μέρος της παρούσας.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ www.edsna.gr προκειμένου να
ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
5. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η με αριθμ. 201/2017 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 24-05-2017
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιατρού Σταύρος
Μπουραϊμης Δημήτρης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ
Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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