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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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: 25η
09-09-2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ. 25ης/09-09-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 266/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί διευκρινιστικών ερωτημάτων και αιτημάτων παράτασης
χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αναφορικά με Ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό με
ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη,
κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και
μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και
Μωραΐτη 90, σήμερα την 09η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 10178/09-09-2019 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 Δήμων 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 (4) τακτικά μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
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ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού.
2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Β.Τ. Αττικής.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 25ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος ημερήσιας διάταξης Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Δ.Υ.π.Α., ο οποίος θέτει υπόψη μας την αρχική εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 248/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
καταρτίστηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. πρωτ. 9677/28.8.2019 διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, διεθνούς
διαγωνισμού με ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την
«Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και
μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (Αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005481557,
Αριθμός Συστήματος στην Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 9.9.2019 και ώρα 23:59:59.
Στο άρθρο 11 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών.». Βάσει των
παραπάνω, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων ήταν η 3η Σεπτεμβρίου
2019.
Στις

3.9.2019

υποβλήθηκαν

εμπροθέσμως

δύο

(2)

διευκρινιστικά

ερωτήματα

από

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και ένα (1) αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής.
Επί των υποβληθέντων ερωτημάτων - αιτημάτων σας θέτουμε υπ’ όψιν τα εξής, ζητώντας την
έγκριση των διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν ήδη με την από 5.9.2019 ανακοίνωση για λόγους
επείγοντος:
Ι. Διευκρινιστικά ερωτήματα.
Ερώτημα 1: Στα πλαίσια πρόθεσης συμμετοχής μας στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με
αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την: «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ φάση
αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» με Συστημικό
Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 84390, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε/διευκρινίσετε το εξής: Στο άρθρο 18.Γ
«Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», στην παράγραφο (ζ) αναφέρεται ότι οι οικονομικοί
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φορείς θα πρέπει να έχουν πιστοληπτική ικανότητα άνω των 2.000.000 €. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν
προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση που εκδίδεται
από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην οποία θα αναφέρεται ρητώς το ποσό της
πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου.
Απάντηση 1: Η διακήρυξη στο άρθρο 18.Γ.ζ’ απαιτεί ως στοιχείο της οικονομικής επάρκειας των
υποψηφίων την πιστοληπτική ικανότητα άνω των 2.000.000 €. Παρακάτω, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι
στο ΕΕΕΣ πρέπει να δηλώνονται «…ως προς το ζ’ να δηλωθεί το τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της
πιστοληπτικής ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να
έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής…».
Εκ προφανούς παραδρομής, το ως άνω δικαιολογητικό δεν προβλέφθηκε ρητώς στο άρθρο 19.5
της οικείας διακήρυξης, ως το απαιτούμενο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την πλήρωση της
απαίτησης του άρθρου 18.Γ.ζ’. Για τον λόγο αυτό και προς αποσαφήνιση του ζητούμενου
δικαιολογητικού, το οποίο υποβάλλεται – όπως και τα λοιπά – στο στάδιο κατακύρωσης, προστίθεται
στο άρθρο 19.5 περίπτωση γ) ως εξής:
«γ) κατάλληλη βεβαίωση από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την
πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα, εκδόσεως
έως τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και
επικαιροποιημένη βεβαίωση, εκδόσεως έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.»
Ερώτημα 2: Σύμφωνα με το άρθρο 18.Δ. της Διακήρυξης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν
στελέχωση αναφορικά με την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών ως προς τις κατηγορίες εργασιών
της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και των Η/Μ ΕΡΓΩΝ καθώς και ως προς την κατηγορία των
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ

ΥΓΡΩΝ,

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΑΙ

ΑΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ την αναφερόμενη στην παράγραφο δ του εν λόγω άρθρου.
Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 19.6:
«Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται κατά το μέρος
που καλύπτεται, από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των
πληροφοριών που περιέχει.»
Σύμφωνα με το σημείο ε του ίδιου άρθρου απαιτούνται σχετικά με την στελέχωση:
«ε) Υπεύθυνη δήλωση των στελεχών που θα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος
ανακηρυχτεί ανάδοχος αποδέχονται τον διορισμό τους στην συγκεκριμένη θέση ευθύνης για την
εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από:
- Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών.
- Αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους φορείς των έργων ή το πτυχίο ΜΕΚ που
διαθέτουν.
- Τίτλοι σπουδών των στελεχών.
- Επιπρόσθετα των παραπάνω προσκομίζονται τα κάτωθι:
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Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατάσταση
προσωπικού στην οποία θα αναφέρονται τα ως άνω πρόσωπα στο προσωπικό του υποψηφίου
αναδόχου.»
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση που στην βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π καταγράφετε η απαιτούμενη στελέχωση του άρθρου 18.Δ παρ.δ δεν απαιτείται η υποβολή
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ε του άρθρου 19.6.
Απάντηση 2: Επιβεβαιώνεται ότι η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. καλύπτει τις απαιτήσεις
απόδειξης της στελέχωσης του άρθρου 18.Δ παρ. δ’, ως προς τα στελέχη που αναφέρονται σε αυτήν
και συνεπώς γι’ αυτά δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου άλλου πιστοποιητικού.

ΙΙ. Οίκοθεν διόρθωση της διακήρυξης.
Κατόπιν επανελέγχου της διακήρυξης και του Παραρτήματος αυτού διαπιστώθηκε ένα εκ
προφανούς παραδρομής σφάλμα στον τρόπο υπολογισμού των απροβλέπτων δαπανών, που εκ του
νόμου ορίζονται σε ποσοστό 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε. και αντ’
αυτού υπολογίστηκε μόνο επί του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.. Το σφάλμα αυτό επιφέρει τροποποίηση και
στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης, εκ παραδρομής στο κείμενο της διακήρυξης, η
δαπάνη του έργου που αφορά στεγανώσεις / προστασία έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 6.500.000
ευρώ, αντί του ορθού των 5.500.000 ευρώ, που έχει τεθεί στο Παράρτημα Ι. Το δεύτερο αυτό σφάλμα
δεν είχε επίδραση στην συνολική αξία της σύμβασης.
Μετά ταύτα, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (άρθρο 3 της διακήρυξης) διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 3: Εκτιμώμενη Αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 31.292.562,30 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
24% [7.510.214,95 €], δηλαδή συνολικά 38.802.777,25 Ευρώ. Η διάρκεια δε αυτής θα είναι σαράντα
(40) μήνες από τη σύναψή της.
Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται σε:
Α)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

862.500,00 €

Τα απρόβλεπτα είναι (ποσοστού 15% επί της αμοιβής της μελέτης 750.000,00 €) 112.500,00 €, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 186 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Β)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

23.430.062,30 €

Σύνολο Δαπάνης Εργασιών 21.810.062,30 Ευρώ.
Βάσει των συνήθων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κυττάρου, ο επιμερισμός των
επιμέρους εργασιών έχει ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1
2

ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ)
7.000.000,00
5.500.000,00
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3
4

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

2.500.000,00
3.000.000,00

Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος θα προκύψει
από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται κατά τη σύνταξη της
τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 3.240.000,00 Ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.911.600,00
Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 278.462,30 Ευρώ, σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Γ) ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ:
4.500.000,00 €
με ενδεικτική ανάλυση ως εξής:
1.

Διαχείριση απορριμμάτων (προώθηση, Εξομάλυνση, συμπίεση κτλ): 2.500.000 Ευρώ

2.

Έργα συντήρησης ΧΥΤΑ: 1.000.000,00 Ευρώ

3.

Υλικά επικάλυψης:

Δ)

1.000.000,00Ευρώ

ΜΕΤΡΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 2.500.000,00 €

Τα μέτρα – υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης αφορούν την υλοποίηση προτάσεων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.
Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος θα προκύψει
από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται κατά τη σύνταξη της
τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους
ακόλουθους λόγους: Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξεύρει
προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, μέχρι να
ολοκληρωθεί η υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων. Η διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου κυττάρου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής με ελάχιστη χωρητικότητα του ΧΥΤ 4.000.000 κ.μ . Στο
πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος θα κληθεί να μελετήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον
νέο χώρο εντός της ΟΕΔΑ και τα συνοδά έργα υποστήριξης που θα επιλέξει. Η ενιαία αυτή
αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται αναγκαία αφενός μεν για την εξοικονόμηση χρόνου, αφού
εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήση το νέο κύτταρο, και
αφετέρου διότι η διάρκεια ζωής του κυττάρου θα προκύψει από διάφορες παραμέτρους, όπως
τρόπος κατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας. Υπό την έννοια αυτή, επιβάλλεται η ενιαία
δημοπράτηση.
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Αντιστοίχως, ο πίνακας του Παραρτήματος Ι διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΡΓΟ:

α/α
1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ
Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

750.000,00 €

Απρόβλεπτα

15%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

2

862.500,00 €

EΡΓΑ ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ 4.000.000 Μ3
ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

7.000.000

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ

5.500.000
2.500.000

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

3.000.000
Γ.Ε.+Ο.Ε.
Απρόβλεπτα
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

18%
9%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ
ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ

112.500,00 €

18.000.000,00 €
3.240.000,00 €
1.911.600,00 €
278.462,30 €
23.430.062,30 €

2.500.000
1.000.000
1.000.000

4.500.000,00 €

1.000.000
1.500.000

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ

2.500.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ-ΟΕ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

31.292.562,30 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ

25.750.000,00 €

24%

7.510.214,95 €
38.802.777,25 €

Σε όσα σημεία στα έγγραφα της σύμβασης αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία της, αντικαθίσταται με
το ορθό ποσό των 31.292.562,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
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IΙΙ. Αιτήματα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Έχουν υποβληθεί αιτήματα για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, που εστιάζουν στην αδυναμία συγκέντρωσης του τεκμηριωτικού
υλικού όσων δηλωθούν στο ΕΕΕΣ. Κατ’ αρχάς, δέον να τονισθεί – επ’ ευκαιρία του αιτήματος – ότι
κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλεται μόνο το ΕΕΕΣ και όχι το τεκμηριωτικό υλικό.
Ωστόσο, στο άρθρο 60 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ορίζεται ότι «Οι αναθέτουσες αρχές
παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: […] β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης
υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.».
Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο ΙΙ της παρούσης, εκ παραδρομής υπολογίστηκε εσφαλμένα το
κόστος των απροβλέπτων του έργου, με αποτέλεσμα να έχει προσδιοριστεί εσφαλμένως το σύνολο
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εκτιμώμενη αξία μίας σύμβασης αποτελεί ένα από τα πλέον
βασικά στοιχεία μίας σύμβασης καις συνεπώς η σχετική τροποποίηση θεωρείται σπουδαία, κατά την
έννοια της οικείας διάταξης, αφού εξ αυτής εξαρτάται εν πολλοίς η εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Πρέπει, πάντως, στον υπολογισμό της προθεσμίας παράτασης να ληφθεί υπ’ όψιν το στοιχείο
του κατεπείγοντος, αφού η σύμβαση δημοπρατήθηκε με σύντμηση προθεσμιών, αλλά και το γεγονός
ότι στο παρόν στάδιο υποβάλλονται μόνο αιτήσεις συμμετοχής και όχι προσφορές, με αποτέλεσμα οι
απαιτήσεις για την προετοιμασία των υποψηφίων να είναι λιγότερες.
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
των υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής κατά ένα (1) μήνα βαίνει πέραν του αναγκαίου μέτρου και
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ΕΔΣΝΑ, αφού υφίσταται σοβαρός λόγος δημοσίου
συμφέροντος για τη συντομότερη δυνατή εκτέλεση της σύμβασης. Από την άλλη, προκειμένου να
δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους υποψηφίους να προετοιμαστούν καταλλήλως, με στόχο την
μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη του ανταγωνισμού, προτείνεται να χορηγηθεί παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι
έως τη Δευτέρα 23.9.2019 και ώρα 23:59:59. Αντίστοιχα, η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής
θα λάβει χώρα την Τρίτη 24.9.2019 και ώρα 10:00 π.μ..
Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής:


Να χορηγηθούν οι διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων αναφορικά με τα τεύχη

δημοπράτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι της παρούσης.


Να χορηγηθεί διευκρίνιση επί του εκ παραδρομής σφάλματος ως προς την εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσης.


Να παραταθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙΙ της παρούσης, η καταληκτική

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και να ορισθεί νέα ημερομηνία η
Δεύτερα 23.9.2019 και ώρα 23:59:59 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής η
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Τρίτη 24.9.2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Ανακοίνωση για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να δημοσιευτεί στην υπηρεσία εκδόσεων της ευρωπαϊκής
ένωσης, όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο ΚΗΜΔΗΣ και στις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η
Προκήρυξη. Επίσης, η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ:
http://www.edsna.gr., στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ, και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr
και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Τα έγγραφα των οποίων το επίκαιρο σχετίζεται με το
χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες αυτές
ημερομηνίες. Αντίστοιχα, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση
διευκρινήσεων.»
Ακολούθησε η ανάπτυξη συμπληρωματικής εισήγησης, η οποία έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της εισήγησης για το εν λόγω θέμα, αναφέρουμε ότι υποβλήθηκε νέο αίτημα για
παράταση, από οικονομικό φορέα που είχε ήδη υποβάλει αίτημα και ζητούσε παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για έναν μήνα. Το αίτημα δεν είχε λάβει
υπ’ όψιν τη ήδη χορηγηθείσα παράταση,
Στο

συμπληρωματικό

αυτό

αίτημα

που

υποβλήθηκε

στις

6.9.2019

αναφέρεται

ότι

«Επιπροσθέτως της ανωτέρω αιτηθείσας παράτασης, όταν κληθούμε να προσκομίσουμε τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλουμένων στο ΕΕΕΣ, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα μας χορηγηθεί
επιπλέον εύλογη προθεσμία πέραν της ελάχιστης που προβλέπει ο νόμος, ενόψει της αντικειμενικής
δυσκολίας προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών που προβλέπει ο νόμος, η
οποία δεν επαρκεί για τη προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (π.χ. επικυρωμένων
μεταφράσεων, apostille κ.λ.π.).».
Επ’ ευκαιρία του νέου αυτού αιτήματος θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε όσες περιπτώσεις
κατά τη διακήρυξη ζητείται κάποιο έγγραφο να έχει εκδοθεί ή συνταχθεί εντός ορισμένης προθεσμίας
σε σχέση με το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή σε σχέση με το χρόνο υποβολής του ίδιου
του δικαιολογητικού, προκειμένου να θεωρείται επίκαιρο, ο κρίσιμος χρόνος είναι αυτός της έκδοσης
(λχ σε περίπτωση πιστοποιητικών) ή σύνταξης (υπογραφής) του εγγράφου (λχ στην περίπτωση
υπευθύνων δηλώσεων). Ο χρόνος επικύρωσης ή μετάφρασης ενός εγγράφου είναι αδιάφορος, υπό
την αυτονόητη προϋπόθεση όταν υποβληθεί θα φέρει την νόμιμη επικύρωση ή μετάφραση, εφόσον
απαιτείται.
Ως προς το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανεξαρτήτως του αν θα
υποβληθούν κατά την ανάθεση της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη ή αν θα υποβληθούν σε
προγενέστερο στάδιο, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τυγχάνουν εφαρμογής οι
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τις οποίες η προθεσμία προσκόμισης των
εγγράφων είναι κατ’ αρχήν 10ήμερη, ωστόσο αν ο προσωρινός ανάδοχος (ή υποψήφιος) υποβάλλει
εντός της 10ήμερης προθεσμίας αίτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται
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να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που
εκκρεμεί η επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων.
Υπό τα δεδομένα αυτά και δοθέντος ότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 14 ημερών και το μόνο
που απαιτείται κατά την υποβολή των αιτήσεων είναι το ΕΕΕΣ, θεωρούμε ότι περαιτέρω παράταση
της καταληκτικής ημερομηνίας θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής,
εξαιτίας των ασφυκτικών προθεσμιών για την κατασκευή των νέων χώρων.
Τέλος, ως προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις
του Ν. 4623/2019 και προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια της διαδικασίας και να μην
δημιουργηθούν

ζητήματα

αλληλεπικάλυψης

αρμοδιοτήτων,

προτείνεται

η

Επιτροπή

Διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 248/2019 ΑΕΕ να έχει και τις αρμοδιότητες της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμαστε συμπληρωματικά να χορηγηθεί οίκοθεν
διευκρίνιση, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9677/28.8.2019 διακήρυξη του Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με
ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη,
κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής
διαχείρισης αποβλήτων» και τα Παραρτήματα αυτής.
3. Την υπ’ αριθ. 248/19 ΑΕΕ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
5. Τις

διατάξεις

του

Ν.

3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).
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 Δημοκρατίας – 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.ΔΣ.Α –
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
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με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
(Α΄ 133).
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).
9. Τις διατάξεις του 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Αποδέχεται την εισήγηση (αρχική και συμπληρωματική) της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.

2.

Εγκρίνει τις χορηγηθείσες διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων αναφορικά με τα

τεύχη δημοπράτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι της αρχικής εισήγησης.
3.

Εγκρίνει τη διευκρίνιση επί του εκ παραδρομής σφάλματος ως προς την εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της αρχικής εισήγησης, βάσει της
οποίας τροποποιείται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης στο ποσό των 31.292.562,30 ευρώ, πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ.
4.

Εγκρίνει τη χορηγηθείσα παράταση, για τους λόγους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙΙ της

παρούσης, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, με
νέα ημερομηνία τη Δεύτερα 23.9.2019 και ώρα 23:59:59 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των
αιτήσεων συμμετοχής την Τρίτη 24.9.2019 και ώρα 10:00 π.μ..
5.

Χορηγεί οίκοθεν διευκρίνιση αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το επίκαιρο των

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συμπληρωματική εισήγηση.
6.

Ανακοίνωση για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

συμμετοχής έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην υπηρεσία εκδόσεων της
ευρωπαϊκής ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η
Προκήρυξη.
7.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ: http://www.edsna.gr.,

στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr και στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
8.

Τα έγγραφα των οποίων το επίκαιρο σχετίζεται με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων

συμμετοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες αυτές ημερομηνίες. Αντίστοιχα,
παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση διευκρινήσεων.
9.

Ορίζει ως Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίστηκε

με την υπ’ αριθ. 248/19 ΑΕΕ.
10. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
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Εκδόθηκε η με αριθμ.266/2019 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 09-09-2019

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παππούς Χρήστος
Μπουραΐμης Δημήτρης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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