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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ε∆ΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

Συνεδρίαση: 20η
26-07-2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθ. 20ης/26-07-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.∆.Σ.Ν.Α.
Αριθµός Απόφασης : 247/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηµα παροχής διευκρινίσεων ενδιαφερόµενου οικονοµικού
φορέα σχετικά µε το διαγωνισµό «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε∆ΣΝΑ».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήµερα την 26η του µήνα Ιουλίου του έτους 2019 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 συνήλθε σε κετεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.∆.Σ.Ν.Α.,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου µε αρ. πρωτ. 8599/26-07-2019 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 ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της
Κατεπείγουσας Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών µελών ήταν παρόντα τα
τέσσερα (3) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καµατερού.
2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος Β.Τ.
Αττικής.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό µέλος Ε.Ε., ∆ήµαρχος Φυλής.
4. ∆αµιανός Πέτρος, Αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος
Β.Τ. Αττικής (αναπληρώνει την κα Κορωναίου-Καµπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε.,
Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ. Αττικής).
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ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ∆ούρου Ρένα, Πρόεδρος Ε∆ΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
2. Κορωναίου-Καµπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Β.Τ. Αττικής.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Λαυρεωτικής.
4. Μπουραΐµης ∆ηµήτρης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Φυλής.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο νοµικός συνεργάτης του Ε∆ΣΝΑ και ο εισηγητής του
θέµατος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του Ε∆ΣΝΑ και
έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέµατος ηµερήσιας διάταξης Αν. Προϊστάµενο ∆/νσης
∆.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλο ο οποίος µας ενηµέρωσε ότι πρέπει να απαντήσουµε άµεσα στο
αίτηµα παροχής διευκρινίσεων στον οικονοµικό φορέα προκειµένου να προχωρήσει η
διαδικασία του διαγωνισµού και ο οποίος θέτει υπόψη µας την εισήγησή του, η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Με το ως άνω σχετικό ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας ζητάει διευκρίνιση
στην παράγραφο 2.2.9.2 που τιτλοφορείται «Αποδεικτικά Μέσα» στην υπ’αριθµ. 7864/0907-2019 ∆ιακήρυξη του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την σύναψη
Σύµβασης παροχής Υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε∆ΣΝΑ (ΧΥΤΑ
Φυλής)» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει µόνο της εκτιµώµενης αξίας πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα
(555.960,00 Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% µε δυνατότητα προαίρεσης 50%
και επιπλέον προυπολογισµού διακόσιες εβδοµήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα
(277.980,00 Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η 5/08/2019 και ώρα 23:59.
Στην εν λόγω ∆ιακήρυξη στην παράγραφο 2.2.6 που τιτλοφορείται «Τεχνική και
Επαγγελµατική ικανότητα» προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται
«..να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, δηλώνοντας τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά
προσόντα, συµπεριλαµβανοµένης της παρακάτω ζητούµενης εµπειρίας, αυτών που θα
στελεχώσουν τις κατ’ελάχιστον θέσεις ευθύνης για την εκτέλεση των υπηρεσιών..»
Η διακήρυξη προβλέπει να διαθέτουν οι οικονοµικοί φορείς
-

Έναν υπεύθυνο έργου µε προυπηρεσία δέκα (10) ετών

-

Κατ’ελάχιστον είκοσι πέντε (25) φύλακες

Στην παράγραφο 2.2.9.2 της υπ’αριθµ. 7864/09-07-2019 ∆ιακήρυξης που τιτλοφορείται
«Αποδεικτικά Μέσα» προβλέπεται στο σηµείο Β.4.ΙΙ ότι για την απόδειξη της τεχνικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.6β θα πρέπει µεταξύ άλλων να προσκοµιστεί « Υπεύθυνη
δήλωση των στελεχών που θα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος
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ανακηρυχθεί ανάδοχος αποδέχονται τον διορισµό τους στη συγκεκριµένη θέση ευθύνης για
την εκτέλεση της Υπηρεσίας».
Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας ζητάει διευκρίνιση ως προς το αν η εν λόγω
απαιτούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να προσκοµιστεί υπογεγραµµένη από κάθε
φύλακα ξεχωριστά ή εάν αρκεί η υπογραφή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον Υπεύθυνο
του Εργου ο οποίος θα έχει την εποπτεία του συνόλου του έργου καθώς και της θέσης
κάθε φύλακα και ως εκ τούτου δύναται να παρέχει την απαιτούµενη βεβαίωση.
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’αριθµ 7864/09-07-2019 ∆ιακήρυξης είναι δυνατόν να
καλυφθούν οι απαιτήσεις για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.6β
ως προς την απαιτούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση εάν είναι υπογεγραµµένη από τον
Υπεύθυνο του Εργου και όχι από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.
Οσον αφορά το αίτηµα διευκρινίσεων ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα που αφορά την
παράγραφο 2 της υπ’αριθµ. 11/2019 τεχνικής µελέτης στην οποία αναφέρεται µεταξύ
άλλων ότι «…η φύλαξη θα εκτελείται µε …..» « 2 συνοδηγοί στο patrol se 8ωρη βάση όλες
τις ηµέρες της εβδοµάδας, όπου το προσωπικό θα είναι

άνω των 25 ετών µε 3ετή

προυπηρεσία» και επ’αυτού αιτείται ο ενδιαφέροµενος φορέας την επεξήγηση του
ακριβούς ωραρίου διευκρινίζεται ότι:
-

Στην πρωινή οκτάωρη βάρδια θα χρειάζονται 2 patrol για επίβλεψη των χώρων όπως
προβλέπει το άρθρο 11 της µελέτης. Στην πρωινή βάρδια θα απαιτούνται 2 οδηγοί και
συνολικά 2 συνοδηγοί εκτός από τον στατικό φύλακα.

-

Στην µεσηµεριανή βάρδια θα απαιτείται 1 patrol για επίβλεψη στους χώρους που
προβλέπει το άρθρο 11 της µελέτης και απαιτείται 1 οδηγός εκτός από τον στατικό
φύλακα.

-

Στην βραδυνή βάρδια θα απαιτείται 1 patrol για επίβλέψη στους χώρους σύµφωνα µε
το άρθρο 11 της µελέτης και χρειάζεται 1 οδηγός εκτός από τον στατικό φύλακα».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέµατος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆.Υ.π.Α.
2. Την υπ’αριθµ. 7864/09-07-2019 ∆ιακήρυξη του Ε∆ΣΝΑ.
3. Το αίτηµα παροχής διευκρινίσεων ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄
114).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτη» (Α' 87).
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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).
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – 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.∆Σ.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).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης ∆.Υ.π.Α.
2. Χορηγεί διευκρινίσεις αναφορικά µε τον διαγωνισµό «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων
Ευθύνης Ε∆ΣΝΑ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.
3. Η παρούσα να αναρτηθεί άµεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του Ε∆ΣΝΑ, προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς.
4. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η µε αριθµ. 247/2019 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 26-07-2019

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παππούς Χρήστος
∆ιαµιανός Πέτρος

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΙΖΑ
∆.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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