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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: 37η
07-11-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.37ης/07-11-2018 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 435/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ:

Διευκρινήσεις

«Υπηρεσίες

και

διαχείρισης

συμπληρωματικά

απορριμμάτων

στο

στοιχεία
ΕΜΑ

για
και

τον

διαγωνισμό

αξιοποίησης

των

παραγομένων προϊόντων».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήμερα την 07η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 12.153/02-11-2018 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) τακτικά μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
η οποία προέδρευσε στη συνεδρίαση.
2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ.
Αττικής.
3. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
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ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
2. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός συνεργάτης
του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του θέματος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 37ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 5ο θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε:
Το θέμα είναι κατεπείγον δεδομένου ότι πρέπει να απαντηθούν έγκαιρα στους
ενδιαφερόμενους τα διευκρινιστικά ερωτήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους για τον διαγωνισμό που έχει οριστεί να
διεξαχθεί στις 27-11-2018.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον;
-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της
Δ/νσης Ανακύκλωσης, η οποία αναφέρει τα εξής:
Σε εφαρμογή του άρθρου 2.1.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού «Υπηρεσίες
διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων»
υποβλήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αίτημα διευκρινίσεων και παροχής
συμπληρωματικών στοιχείων από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Α. Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων
Ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αιτείται την χορήγηση των ακόλουθων
στοιχείων:

• ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν οι μηνιαίες εκθέσεις από το 2015 μέχρι το
Σεπτέμβριο του έτους 2018 και ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015-2017.

• ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ

• ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΚΟΜΠΟΣΤ,

ΑΠΟ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ

(ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ), ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ)
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Απάντηση: Οι διαθέσιμες αναλύσεις περιλαμβάνονται στις μηνιαίες εκθέσεις που
θα χορηγηθούν. Θα χορηγηθούν και αναλύσεις και το σχετικό υλικό για το παραγόμενο
κόμποστ από προδιαλεγμένα βιοδιασπάσιμα υλικά.

• ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ
ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν να ΑΕΠΟ από το 1997 έως το 2016 καθώς
επίσης και ο θεωρημένος φάκελος της τελευταίας εγκεκριμένης ΑΕΠΟ. Διευκρινίζεται ότι
η τελευταία εγκεκριμένη ΑΕΠΟ υπάρχει στο φάκελο των συμπληρωματικών στοιχείων
του διαγωνισμού.

• ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του ΕΜΑ

• ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Απάντηση:

Προτείνεται

να

χορηγηθεί

το

πιστοποιητικό

πυρασφάλειας.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό υπάρχει στο φάκελο των συμπληρωματικών
στοιχειών του διαγωνισμού.

• ΛΙΣΤΑ

ΜΕ

ΤΟΥΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ.
Απάντηση: Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων του ΕΜΑ αποτελεί εμπορική
συμφωνία κάθε παρόχου υπηρεσιών του ΕΜΑ.

• ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ , ΤΗΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΜΕΣ, ΜΕ ΤΑ
ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
o Γενική διάταξη με όλα τα δίκτυα (αποχέτευσης – ύδρευσης – πυρόσβεσηςχημικών - αερίων)

o Γενική διάταξη με τα ηλεκτρολογικά δίκτυα και τις θέσεις των Ηλ. Πινάκων.
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια του δικτύου
πυρασφάλειας τα διαθέσιμα ηλεκτρολογικά σχέδια. Τα τυχόν διαθέσιμα λοιπά στοιχεία
μπορούν να αναζητηθούν σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑ.

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΜΕΑ , ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤ.ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ.
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθεί ο φάκελος της άδειας λειτουργίας του ΕΜΑ
όπου απεικονίζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ΕΜΑ.

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ
Απάντηση: Το διάγραμμα ροής της ΜΕΑ παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.4 της
τεχνικής συγγραφής που συνοδεύει την διακήρυξη.

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
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Απάντηση: Το διάγραμμα ροής της ραφιναρίας παρουσιάζεται στην παράγραφο
3.4.5 της τεχνικής συγγραφής που συνοδεύει την διακήρυξη.

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Απάντηση: Το διάγραμμα ροής της κομποστοποίησης παρουσιάζεται στην
παράγραφο 3.4.4 της τεχνικής συγγραφής που συνοδεύει την διακήρυξη.

• ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.(ΜΕΑ
–ΜΕΣ - ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρική κατανάλωση του ΕΜΑ, βαρύνει τον
ΕΔΣΝΑ. Τα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνονται στις τεχνικές εκθέσεις που θα
χορηγηθούν καθώς επίσης και στον φάκελο της άδειας λειτουργίας του .

• ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (ΜΕΑ –ΜΕΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Απάντηση: Τα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνονται στις τεχνικές εκθέσεις που θα
χορηγηθούν.

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧ.ΔΙΑΛΟΓΗΣ –
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

o Εγκατεστημένη ισχύς
o Απορροφούμενη ισχύς
o Δυναμικότητα
o Απόδοση μηχανήματος.
Απάντηση: Η εγκατεστημένη ισχύς περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας που θα
χορηγηθεί. Τα λοιπά στοιχεία αποτελούν ρυθμίσεις του κάθε παρόχου υπηρεσιών .

• ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν οι τεχνικές εκθέσεις του ΕΚΠΑ.

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΙΕΣΗ- ΙΣΧΥΣ ) ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ.
Απάντηση: Τα τυχόν διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν σε έντυπη
μορφή στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑ.

• ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ:
o Κατόψεις – Τομές o Υδραυλική Μηκοτομή o P&I διάγραμμα ροής.
o Γενικές διατάξεις με δίκτυα σωληνώσεων και καλωδίων.
o Ισοζύγιο Μάζας ΜΕΣ.
Απάντηση: Τα τυχόν διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν σε έντυπη
μορφή στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑ

• ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. (ΚΑΤΟΨΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ)
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθούν τα διαθέσιμα ηλεκτρολογικά σχέδια.
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• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ)

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΜΕΑ –ΜΕΣ - ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ)
Απάντηση: Λόγω πολυπλοκότητας των παραγωγικών διαδικασιών και της
λειτουργίας του αυτοματισμού προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν ιδία άποψη
κατά τις επισκέψεις τους.

• ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΠΛΑΤΟΣ –
ΜΗΚΟΣ – ΙΣΧΥΣ - ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ)
Απάντηση: Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται στους τεχνικούς φακέλους που θα
χορηγηθούν. Τα τυχόν λοιπά διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν σε έντυπη
μορφή στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑ.

• ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
Απάντηση: Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται στις μηνιαίες εκθέσεις που θα
χορηγηθούν.

• ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΜΕΑ –ΜΕΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.
Απάντηση: Η ημερομηνία αγοράς για τα περισσότερα μηχανήματα είναι προ του
2002, έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης του ΕΜΑ. Ο διαγωνιζόμενος για τη σύνταξη της
προσφοράς του θα λάβει υπόψη του ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του
εξοπλισμού.

• ΛΙΣΤΑ

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.
Απάντηση: Προτείνεται να χορηγηθεί το πρόγραμμα συντήρησης του ΕΜΑ.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων και προς διευκόλυνσή τους
προτείνεται να αναρτηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία που υφίστανται σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα τυχόν λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία του ΕΜΑ βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του
ΕΔΣΝΑ (στο ΕΜΑ) σε έντυπη μορφή, τα οποία λόγω του όγκου δεν είναι δυνατόν να
μετασχηματιστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Προτείνεται έως την ημερομηνία υποβολής
της τεχνικής προσφοράς να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς να
είναι η επιτρεπτή η απομάκρυνση των στοιχειών από το ΕΜΑ. Η πρόσβαση στα αρχεία
θα γίνεται κατόπιν αιτήματος προς τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και κατόπιν
συνεννόησης με την Υπηρεσία. Η λήψη αντιγράφων θα γίνεται με έξοδα των
ενδιαφερομένων.
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Β. Διευκρινίσεις

1. Ενδιαφερόμενος διαπίστωσε την απομάκρυνση του βιοκυλίνδρου του Module A
και πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση στη θέση αυτή αεροδιαχωριστή και
οπτικών διαχωριστών. Θα ήθελε να γνωρίζουμε:

• ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών
• ποιο θα είναι το νέο συνολικό διάγραμμα ροής της επεξεργασίας για το module A
• την νέα κάτοψη του εξοπλισμού
Απάντηση: Έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βιοκυλίνδρου. Για τη σύνταξη
της τεχνικής τους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη τους την παρούσα
χωροθέτηση και λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

2. Στην σελίδα 129 των ανηρτημένων τευχών αναφέρει:
« Ο έλεγχος του δικτύου πυρόσβεσης όπως αυτό αναβαθμιστεί με την προσφορά του
παρόχου από αρμόδιο φορέα που θα είναι διαπιστευμένος για πυρόσβεση»
Θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν στο αντικείμενο της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται
και η αναβάθμιση του δικτύου πυρόσβεσης, καθώς αυτό δεν αναφέρεται σε κανένα άλλο
σημείο των ΤΔ και εάν ναι ποιες είναι οι απαιτήσεις αναβάθμισης αυτού.
Απάντηση: Εκ παραδρομής αναφέρεται η αναβάθμιση του δικτύου πυρόσβεσης.
Διευκρινίζεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται ουδεμία αναβάθμιση του
δικτύου πυρόσβεσης.

3. Στη σελίδα 128 των ανηρτημένων τευχών αναφέρεται:
«τα 12 συστήματα απόσμησης της αίθουσας κομποστοποίησης καθώς και τα πρόσθετα
που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας..»
Παρακαλούμε

όπως

διευκρινίσετε

εάν

στο

αντικείμενο

της

σύμβασης

συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή πρόσθετων συστημάτων απόσμησης και εάν ναι,
ποιες είναι οι απαιτήσεις για την κατασκευή αυτών (χώροι που θα εξυπηρετούν, παροχή
αέρα, απαιτήσεις επεξεργασίας κτλ.).
Απάντηση: Εκ παραδρομής αναφέρεται η κατασκευή πρόσθετων συστημάτων
απόσμησης. Διευκρινίζεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται ουδεμία
κατασκευή πρόσθετων συστημάτων απόσμησης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ, στα πλαίσια της σύμβασης απαιτείται η
επίτευξη ανακύκλωσης υλικών σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από το 7% της ποσότητας
των εισερχόμενων ΑΣΑ και μάλιστα σε περίπτωση ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών
μικρότερης του 6% εφαρμόζεται ρήτρα. Όπως είναι προφανές, η επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου εξαρτάται άμεσα από την σύνθεση των εισερχόμενων ΑΣΑ,
δηλαδή εάν η ποσότητα των αντίστοιχων κατηγοριών υλικών στα εισερχόμενα είναι
μικρότερη από την αναμενόμενη, μπορεί να μην είναι δυνατή η επίτευξη του ζητούμενου
στόχου χωρίς να ευθύνεται για αυτό ο Πάροχος.
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Θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν αυτό θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό
των ρητρών, καθώς κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Απάντηση: Στην παράγραφο Α.5 του άρθρου 4.3. της τεχνικής περιγραφής
αναφέρεται ότι «……. τουλάχιστον στο 7% της ποσότητας των εισερχομένων συμμείκτων
ΑΣΑ (τροφοδοσίας επί υγρού βάρους ως προσέρχονται) συμμείκτων απορριμμάτων, ή
15,90% επί της ποσότητας των εισερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών …..». Συνεπώς ο
στόχος 7% ισοδυναμεί ποσοστό 15,90% και αντίστοιχα το 6% ισοδυναμεί με 13,63%. Τα
στοιχεία αυτά υπολογίζονται με βάση τη σύσταση απορριμμάτων που περιγράφεται στα
τεύχη δημοπράτησης. Σε κάθε περίπτωση, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται εφόσον ο
ανάδοχος

ανακτήσει

ανακυκλώσιμα

σε

ποσοστό

μικρότερο

του

13,63%

των

εισερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών.
Γ. Οίκοθεν διευκρινίσεις
Πλέον των παραπάνω και προς αποφυγή της οιασδήποτε παρανόησης, σκόπιμο θα
ήταν να χορηγηθούν και οι κάτωθι διευκρινήσεις:
1. Όπως προκύπτει από το σύνολο των τευχών δημοπράτησης, το κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει της τιμής. Αυτονόητα, οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων δεν θα
βαθμολογηθούν και γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχουν τεθεί σχετικά κριτήρια αξιολόγησης.
Στο άρθρο 3 του Παραρτήματος ΙΙ, Ι. της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Διακήρυξης
(βλ. σελ. 59) αναφέρεται ότι «…Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ο
Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό που έχει
προσφέρει, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει
με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του
προσωπικού αυτού, τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Κύριο του Έργου,
χωρίς αυτή να απαλλάσσει τον Πάροχο από τις υποχρεώσεις του, και είναι στοιχεία που
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη φάση αξιολόγησης του Διαγωνισμού, αξιολογούμενα
θετικά και ως προς για την τεκμηρίωση της ετοιμότητας του προσφέροντος να αναλάβει
την παροχή…».
Η αναφορά περί θετικής αξιολόγησης στη φάση του διαγωνισμού συνδέεται με την
πρόβλεψη της παραγράφου 2.2.6 της οικείας διακήρυξης σχετικά με την τεχνική επάρκεια
του προσωπικού (υπεύθυνοι έργου) και έχει την έννοια ότι εφόσον διατίθεται το
προσωπικό από τον υποψήφιο ανάδοχο θα κρίνεται ότι πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο
ποιοτικής επιλογής, ενώ στην περίπτωση που δεν διατίθεται θα αποκλείεται. Σε καμία
περίπτωση το προσωπικό δεν τίθεται ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
2. Σχετικά με την πρόβλεψη στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης (περίπτωση β) για τον
ειδικό κύκλο εργασιών διευκρινίζεται αυτονοήτως ότι είναι επιτρεπτή η συμμετοχή
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οικονομικών φορέων με ειδικό κύκλο αποκλειστικά στον τομέα των υπηρεσιών, χωρίς να
απαιτείται υποχρεωτικά να έχουν εκτελέσει και συμβάσεις προμηθειών.
3. Σχετικά με την πρόβλεψη στο άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης είναι αυτονόητο ότι οι
πιστοποιήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο της
σύμβασης, προσδιορίζεται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης (Υπηρεσίες επεξεργασίας μη
επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση).
4. Αν και ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία του πλειστηριασμού θα εξειδικευθούν
στη σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί, διευκρινίζονται τα εξής ως προς το βήμα
εναλλαγής (βελτίωσης της προσφοράς): α) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διεξάγεται για
το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο είναι η διαχείριση των 335.000 tn/yr. Το βήμα
εναλλαγής των 100.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) υπολογίζεται επί της αρχικής σύμβασης, χωρίς
τα δικαιώματα προαίρεσης. Δηλαδή το βήμα εναλλαγής ανέρχεται σε ποσοστό 0,80677%
περίπου της συνολικής αξίας της σύμβασης. β) Η εναλλαγή των προσφορών θα γίνεται επί
της βέλτιστης προσφοράς που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, όπως αναφέρεται στη
σελίδα 144 της διακήρυξης.
5. Είναι προφανές ότι στις 10η πρωινή ώρα θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο που θα
αφορά την προηγούμενη ημέρα (σχετική αναφορά στο άρθρο 2.7 της ΣΥ της Διακήρυξης,
στη σελίδα 58).
Εν όψει των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
-

Την ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ των στοιχείων που είναι

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
-

Την διάθεση έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όλων των

διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τα οποία βρίσκονται στην
βιβλιοθήκη του ΕΔΣΝΑ (στο ΕΜΑ) σε έντυπη μορφή, τα οποία λόγω του όγκου δεν είναι
δυνατόν να μετασχηματιστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση στα αρχεία θα γίνεται
κατόπιν αιτήματος προς τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία. Η λήψη αντιγράφων θα γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων, χωρίς να είναι η
επιτρεπτή η απομάκρυνση των στοιχείων από το ΕΜΑ.
-

Την παροχή των διευκρινήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σημεία Β και

Γ.
Παρακαλούμε για λήψη απόφασης».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
2. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης.
4. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα.
5. Τα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν το διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες
διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων
προϊόντων».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση

και

την

αποκεντρωμένη

διοίκηση

Ενσωμάτωση

Οδηγίας

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
9. 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 με
την απονομή

ιθαγένειας

και

την πολιτογράφηση

–

Λοιπές

διατάξεις

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133)
10. 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 η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης.
4. Χορηγεί διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες διαχείρισης
απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων», όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης (Στοιχεία Β’ και Γ’).
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5. Την άμεση ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ των στοιχείων
που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία αναφέρονται στο
εισηγητικό της παρούσης.
6. Την διάθεση, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όλων
των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τα οποία
βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του ΕΔΣΝΑ (στο ΕΜΑ) σε έντυπη μορφή, τα οποία
λόγω του όγκου δεν είναι δυνατόν να μετασχηματιστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Η
πρόσβαση στα αρχεία θα γίνεται κατόπιν αιτήματος προς τη Διεύθυνση
Ανακύκλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Η λήψη αντιγράφων θα
γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων, χωρίς να είναι η επιτρεπτή η απομάκρυνση
των στοιχείων από το ΕΜΑ.
7. Την άμεση ανάρτηση της παρούσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς.
8. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η με αριθμ. 435/2018 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 07-11-2018
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορωναίου-Καμπά Σοφία
Μπουραϊμης Δημήτρης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ
Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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