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Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
2021/S 020-047488

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 244-604881)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Ταχ. διεύθυνση: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 115 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zaxaropoulos@edsna.gr 
Τηλέφωνο:  +21 32148330
Φαξ:  +21 32148328
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.edsna.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.edsna.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες εξευγενισμού, και διαχείρισης υλικών και υπολειμμάτων ανακύκλωσης.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90513000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Σκοπός της αναθέτουσας αρχής είναι να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με κατάλληλο οικονομικό φορέα, ο 
οποίος θα πρέπει να διαθέτει Μονάδα για την επεξεργασία υλικών (υαλόθραυσμα, μέταλλα κ.λπ. των υλικών), 
συνολικής δυναμικότητας κατ’ ελάχιστον 50.000 τόννων ετησίως, η οποία να περιλαμβάνει εγκατάσταση 
εξευγενισμού και κοκοποίησης πλαστικών ελάχιστης δυναμικότητας 4.000 τόννων ετησίως, ώστε να 

29/01/2021 S20
https://ted.europa.eu/TED

1 / 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604881-2020:TEXT:EL:HTML
mailto:zaxaropoulos@edsna.gr
http://www.edsna.gr
http://www.edsna.gr




EE/S S20
29/01/2021
47488-2021-EL

2 / 2

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συλλεγόμενων πλαστικών από τις δράσεις ανακύκλωσης, κατά τα ανωτέρω. 
Με την υπηρεσία, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επιδιώκει:
α) τον εξευγενισμό των υλικών υπολειμμάτων από τα Κ.Δ.Α.Υ., ώστε να προκύπτουν υλικά υψηλής αξίας·
β) την κοκοποίηση πλαστικών, με σκοπό την αναβάθμιση της αξίας τους, και
γ) την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου από τα υπολείμματα αυτής της διεργασίας, με τελικό αποτέλεσμα την 
εκτροπή από ταφή χρήσιμων υλικών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

25/01/2021

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 244-604881

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 25/01/2021
Τοπική ώρα: 20:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/02/2021
Τοπική ώρα: 19:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 29/01/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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