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                       ΠΡΟΣ 
    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες 
συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών». 

Μετά από ερωτήματα Οικονομικού Φορέα παρέχονται οι κάτωθι διευκρινήσεις:  

 
 
Ερώτημα 1 

Στην υπ’ αριθ. 74/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, για τα Τμήματα Γ και Δ 
απαιτείται:  
«Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την 

Περιφέρεια  

Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003β) σε ισχύ»  

Η ΚΥΑ που αναφέρετε έχει καταργηθεί από τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».   

Παρακαλώ διευκρινίστε μου τις απαιτήσεις σας, σχετικά με την Άδεια συλλογής 
και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος.  
 
Απάντηση στο ερώτημα 1: 
 
Απαιτείται Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

 

Ερώτημα 2 

Στην παρ. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων της διακήρυξης αναφέρετε:   
 
«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών...  
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... Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών»  
Όμως, στην παρ. 2 του άρθ. 67 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται:  
«Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση 
επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην 
παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.»  
Παρακαλώ να εφαρμοστεί ο νόμος και οι όποιες διευκρινίσεις να δοθούν εντός 
του νομίμου χρονικού πλαισίου, ειδάλλως αιτιολογείστε και τεκμηριώστε 
δεόντως την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.  

 

Απάντηση στο ερώτημα 2: 
 
Ο διαγωνισμός, κάτω των ορίων, της υπ’ αριθ. πρωτ. 21238/11.10.2022 διακήρυξης 

συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθ. 357/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Ναυπακτίας. 

 [Συμπληρώνεται για συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων:] 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, [Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες] 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 

ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό»
1
) και στο ΚΗΜΔΗΣ

 2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



3 

 

 

 

 

 

 

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων: ] 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις
3
: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ
4
.  

 

 

 

             Με εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

       Κούκουνα Παρασκευή  
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