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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων- διορθώσεων επί της Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 7636/18-05-2018 και
συστημικό αριθμό 57109 στο ΕΣΗΔΗΣ.
Στην παρ. 4.3.2 της διακήρυξης με αρ. 7636/2018, γίνεται αναφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων Ν.
2939/2001 (ΦΕΚ 179/06.08.2001 τεύχος Α'): “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σχετικά, διευκρινίζεται ότι θα ζητηθεί από τον ανάδοχο του διαγωνισμού, κατά την υπογραφή της
σύμβασης να προσκομίσει τον αριθμό μητρώου του στο αρχείο δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Η εγγραφή στο
ΕΜΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία
του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Για την υπαγωγή ή μη στην ως άνω υποχρέωση λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 και
ιδιαιτέρως στα άρθρα 2- Ορισμοί 3- Πεδίο εφαρμογής και 4Β- Διατάξεις γενικής εφαρμογής.
Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα:
1. με το άρθρο 3 παρ. 2 “Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν ποιοτικές απαιτήσεις για τις συσκευασίες και τα
άλλα προϊόντα, όπως τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των
συσκευασμένων προϊόντων και των άλλων προϊόντων ή απαιτήσεις για τις μεταφορές και τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.”
2. με το άρθρο 4Β παρ. 2 “Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι
παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με
σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες
μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων
προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο
προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.”
3. με το άρθρο 12 “Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα
των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.”
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω και, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμπίπτει ο ίδιος στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 2939/2001:
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α) εφόσον δεν διακινεί προϊόντα συσκευασμένα κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 (ενδεικτικά αναφέρεται η
περίπτωση παραδόσεων προϊόντων σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς του άρθρου 4Β για σκοπούς
ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής), θα ζητηθεί η ηλεκτρονική υποβολή σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένης.
β) Στην περίπτωση όμως που ο ανάδοχος μεταπωλεί είδη που παραλαμβάνει συσκευασμένα από τρίτο, κατά
την έννοια του Ν. 2939/2001, θα ζητηθεί η ηλεκτρονική υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά
υπογεγραμμένης, στην οποία θα αναφέρεται μεν ότι δεν πραγματοποιεί ο ίδιος συσκευασία και συνεπώς δεν
εμπίπτει στην υποχρέωση, αλλά και ότι το προϊόν του παραδίδεται συσκευασμένο από τρίτο, θα αναφέρει τα
πλήρη στοιχεία αυτού/ αυτών, καθώς και τον ή τους αριθμούς ΕΜΠΑ του υπόχρεου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο ως άνω έλεγχος από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει κατά την υπογραφή της
σύμβασης και αφορά μόνο τον/ τους αναδόχους του διαγωνισμού και όχι όλους τους συμμετέχοντες.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Γιάννης Τσιρακάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών Οικ./Διοικ. Υπηρεσίας
2) Προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
3) Προς ανάρτηση στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
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