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Συνεδρίαση: 24η
21-09-2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ. 24ης/21-09-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός απόφασης: 427/2021
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση

για

την

εξέλιξη

του

διαγωνισμού

«ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης
σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής,
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 21η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ.
11.422/17-09-21 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».
Στα γραφεία παρευρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση
έλαβε χώρα με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της
Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών έλαβαν μέρος τα έξι (6) μέλη και
ένα (1) αναπληρωματικό.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
5. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής.
6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας.
7. Λεωτσάκος Ανδρέας, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ.
Σύμβουλος Δ.Τ. Αθηνών (αναπληρώνει τον κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο, Τακτικό
μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής).

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοσμόπουλος

Ελευθέριος,

Τακτικό

μέλος

Ε.Ε.

του

ΕΔΣΝΑ,

Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 24ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον εισηγητή του θέματος και Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλο , ο
οποίος θέτει υπόψη μας την εισήγησή του που αναφέρει τα εξής:
«Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, ο ΕΔΣΝΑ με τη με αρ. πρωτ. 1651/12.02.2021 Διακήρυξη ο
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) δημοπράτησε διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αρχικά ορίστηκε η 29/03/2021
και ώρα 20:00 και

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η

02/04/2021, και ώρα 10:00.
Κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. δύο προδικαστικές
προσφυγές από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Με την υπ’ αριθ. Α42/2021
απόφαση της Α.Ε.Π.Π. έγινε δεκτό το αίτημα προσωρινής προστασίας που
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περιλαμβανόταν στην πρώτη προσφυγή και διατάχθηκε η παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως το πέρας της 27.4.2021.
Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή ο ΕΔΣΝΑ όρισε νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 29.4.2021 και ώρα 20:00 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης
την 7.5.2021 και ώρα 11:00 πμ. Αυθημερόν εκδόθηκε και η υπ’ αριθ. 94/2021 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε), με την οποία χορηγήθηκαν διευκρινίσεις επί
υποβληθέντων ερωτημάτων.
Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 148/2021 απόφαση της Ε.Ε. χορηγήθηκαν νέες
διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και
ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14.6.2021 και ώρα 20:00
και νέα ημερομηνία αποσφράγισης η 18.6.2021 και ώρα 10:00 πμ.
Εν τω μεταξύ, κοινοποιήθηκαν στον ΕΔΣΝΑ οι υπ’ αριθ. 773 και 774 / 2021
αποφάσεις της ΑΕΠΠ, δυνάμει των οποίων έγιναν δεκτές οι προδικαστικές προσφυγές
και ακυρώθηκε η διακήρυξη. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΕΔΣΝΑ άσκησε αιτήσεις
αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις αναστολής συζητήθηκαν ενώπιον
της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος στις 7.6.2021 και έγιναν δεκτές με τις υπ’
αριθ. ΑΝ122/16-6-2021 και ΑΝ123/16-6-2021 αποφάσεις.
Εν αναμονή της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου των αποφάσεων της
Επιτροπής Αναστολών, και δοθέντος ότι η ΑΝ122/2021 έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση
και διέταξε ασφαλιστικό μέτρο, με την από 23.7.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΕΝΟΡ05-6ΕΘ) απόφαση
Προέδρου, την οποία καλείστε να εγκρίνετε, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 20.10.2021 και ώρα 20:00 και ορίστηκε ως νέα
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 26.10.2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της
Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιδίως ως προς την υπ’ αριθ.
122/2021 απόφαση το Δικαστήριο έκρινε (σκ. 29) ότι «…πρέπει να ανασταλεί εν μέρει η
εκτέλεση της απόφασης 773/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό Ε.948/2021 αιτήσεως
ακυρώσεως, που έχει ήδη ασκήσει η αναθέτουσα αρχή κατά της ως άνω πράξης της
ΑΕΠΠ. Η έννοια της διατασσόμενης με την παρούσα εν μέρει αναστολής είναι ότι η
αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως
η τυχόν επαναπροκήρυξη του επίδικου διαγωνισμού με εν μέρει διαφορετικούς όρους,
σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης της ΑΕΠΠ. Περαιτέρω, όμως, η Επιτροπή
Αναστολών, μετά στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, αποφασίζει, ως μέτρο, ότι ο
αιτών Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής δύναται, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, να διενεργήσει, εντός ευλόγου χρόνου από τότε που θα καταστεί δυνατή η
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χορήγηση

επικυρωμένου

αντιγράφου της παρούσης

αποφάσεως,

τον

επίδικο

διαγωνισμό χωρίς, όμως, να εφαρμοσθούν οι ρήτρες εκείνες της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών του διαγωνισμού που ακυρώθηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη και
δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά η βασιμότητα των προβληθεισών με την κρινόμενη αίτηση
σχετικών αιτιάσεων (σκέψεις 12 – 16 και 21 – 24)…».
Κατόπιν τούτων, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους δημοσίου συμφέροντος
που επιβάλλουν τη συντομότερη δυνατή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η
Υπηρεσία επεξεργάστηκε τα διακήρυξη και, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 122/2021
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε
συνδυασμό με όσα κρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 773/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.,
διαμόρφωσε την παρούσα εισήγηση, με την οποία προτείνει την προσαρμογή /
τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης ώστε να αφαιρεθούν οι κρίσιμοι όροι και να
εισαχθούν νέες ρυθμίσεις σε αντικατάσταση αυτών.
Συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
Α. Ως προς τις σκέψεις 12 – 16 της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής
Αναστολών του ΣτΕ
1. Στην σελίδα 37 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», διαγράφονται τα ακόλουθα:

Στην θέση τους προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την επιλογή του σχεδιασμού τους σε
ότι αφορά τον χρόνο παραμονής των απορριμμάτων και του μέγιστου ύψους της
απορριμματικής μάζας εντός του αντιδραστήρα της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας,
μέσω βεβαίωσης του τεχνολογικού παρόχου της μονάδας βιοξήρανσης, στην οποία θα
βεβαιώνει ότι η μείωση μάζας του υλικού εντός της προσφερόμενης μονάδας βιολογικής
επεξεργασίας λόγω απομάκρυνσης υγρασίας και πτητικών είναι αυτή που έχει ληφθεί
υπόψη στα ισοζύγια μάζας του εν λόγω διαγωνιζόμενου. Επιπλέον, η βεβαίωση του
τεχνολογικού παρόχου θα πρέπει να κάνει αναφορά σε ήδη κατασκευασμένες μονάδες
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βιοξήρανσης στις οποίες παράγεται δευτερογενές καύσιμο κλάσης τουλάχιστον 3-3-3,
που χρησιμοποιούν την ίδια με την προσφερόμενη τεχνολογία, του συγκεκριμένου
τεχνολογικού παρόχου, στις οποίες έχει εφαρμοστεί ο ίδιος ή μικρότερος χρόνος
παραμονής και το ίδιο ή μεγαλύτερο ύψος της απορριμματικής μάζας εντός του
αντιδραστήρα, σε σχέση με αυτά που προτείνονται στην Τεχνική Προσφορά του
διαγωνιζόμενου.»
2. Στην σελίδα 33 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», η ακόλουθη πρόταση:
“Το ύψος της κλίνης του υπό ξήρανση υλικού δεν υπερβαίνει τα 3 m, ώστε να
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος αερισμός της μάζας σε όλο το ύψος της κλίνης.”
Αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
“Το ύψος της κλίνης του υπό ξήρανση υλικού θα πρέπει να επιλεχθεί τόσο, ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος αερισμός της μάζας σε όλο το ύψος της κλίνης.”
Ομοίως στην σελίδα 34 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΣΥ) Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», η ακόλουθη πρόταση:
«Ο χρόνος παραμονής των απορριμμάτων στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ημέρες, ώστε να επιτυγχάνεται μερική αποδόμηση του
οργανικού κλάσματος και ο απαιτούμενος βαθμός ξήρανσης.»
Αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Ο χρόνος παραμονής των απορριμμάτων στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας
θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνεται η μερική αποδόμηση του οργανικού
κλάσματος και ο απαιτούμενος βαθμός ξήρανσης.»
3. Στην σελίδα 47 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», διαγράφονται τα ακόλουθα:
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Στην θέση τους προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον επιθυμητό χρόνο
παραμονής των προδιαλεγμένων οργανικών και το επιθυμητό μέγιστο ύψος του σωρού
εντός των αντιδραστήρων της μονάδας κομποστοποίησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται
τα επιθυμητά αποτελέσματα της μονάδας κομποστοποίησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό
τους.»
4. Στην σελίδα 44 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», το ακόλουθο εδάφιο:
“Το επεξεργασμένο οργανικό υλικό εισάγεται στους βιοαντιδραστήρες και παραμένει
σε αυτούς κάτω από συνθήκες έντονου αερισμού για διάστημα 21 ημερών. Το μέγιστο
ύψος των σωρών των αποβλήτων προς κομποστοποίηση δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 m.”
Αντικαθίσταται ως εξής:
“Το επεξεργασμένο οργανικό υλικό εισάγεται στους βιοαντιδραστήρες και παραμένει
σε αυτούς κάτω από συνθήκες έντονου αερισμού για επαρκές διάστημα, σύμφωνα με
τον σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου. Το μέγιστο ύψος των σωρών των αποβλήτων
προς κομποστοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η
αποδόμηση του οργανικού κλάσματος και ο απαιτούμενος βαθμός μείωσης μάζας
λόγω απομάκρυνσης υγρασίας και πτητικών.”
5. Στην σελίδα 183 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το ακόλουθο εδάφιο:
“Το ύψος της κλίνης του υπό ξήρανση υλικού δεν υπερβαίνει τα 3 m, ώστε να
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος αερισμός της μάζας σε όλο το ύψος της κλίνης.”
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Αντικαθίσταται ως εξής:
“Το ύψος της κλίνης του υπό ξήρανση υλικού θα πρέπει να επιλεχθεί τόσο, ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος αερισμός της μάζας σε όλο το ύψος της κλίνης.”
6. Στην σελίδα 190 του Τεύχους «8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το εδάφιο:
«Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο κλειστό σύστημα κομποστοποίησης θα είναι
21ημέρες.»
Αντικαθίσταται ως εξής:
“ Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο κλειστό σύστημα κομποστοποίησης θα είναι
επαρκής, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται

οι αποδόσεις του σχεδιασμού του

διαγωνιζόμενου.»
Β. Ως προς τις σκέψεις 21 – 24 της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής
Αναστολών του ΣτΕ
7. Η περιγραφή του Άρθρου 7: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ
2020-2030 (προαίρεση)» του Τιμολογίου Δημοπράτησης τροποποιείται ως
ακολούθως:
Η ακόλουθη παράγραφος:
«Ο ακριβής σχεδιασμός των αλλαγών και προσαρμογών (προσθήκη ή τροποποίηση
ή κατάργηση εξοπλισμού και μονάδων) σε σχέση με την τεχνική μελέτη προσφοράς του
θα προταθεί από τον διαγωνιζόμενο.»
Αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο

ακριβής

σχεδιασμός

των

εργασιών

επέκτασης

ή

προσαρμογής

των

εγκαταστάσεων και προσθήκης εξοπλισμού, θα προταθεί από τον διαγωνιζόμενο στην
Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του.
Το έργο πρέπει να σχεδιασθεί ώστε σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης, με την υλοποίηση των εργασιών της προαίρεσης το όλο έργο, μαζί με την
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προαίρεση, να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Το έργο θα πρέπει να σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με τρόπο ώστε, πριν την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, να είναι
δυνατή η υλοποίηση των εργασιών της προαίρεσης χωρίς αποξήλωση ή μεταφορά
εγκατεστημένου εξοπλισμού, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν αναιρείται
εξοπλισμός ή υποδομές και ο εξοπλισμός και οι υποδομές του βασικού έργου
αξιοποιούνται λειτουργικά και μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης,
ακόμη και σε άλλες χρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στη λειτουργία της ΜΕΑ. Ομοίως, η
υλοποίηση της προαίρεσης δεν θα περιορίζει τη λειτουργία της εγκατάστασης χωρίς την
προαίρεση. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την
ύπαρξη επαρκών κενών χώρων για την κατασκευή / προσθήκη του εξοπλισμού της
προαίρεσης ως μέρος του ενιαίου συνόλου. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ακριβής χρόνος
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αδιάφορος για το σχεδιασμό των εργασιών που
θα περιλαμβάνει, ο οποίος πάντως δεν μπορεί να είναι μετά το πέρας της κατασκευής του
έργου.»
8. Στο τέλος του Κεφαλαίου 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030» του Τεύχους «8.
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΣΥ)

Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»,

προστίθενται οι ακόλουθες Παράγραφοι:
«Οι εργασίες επέκτασης ή προσαρμογής των εγκαταστάσεων και προσθήκης
εξοπλισμού, συνίστανται από τις ακόλουθες δυνατότητες, ανάλογα με τον σχεδιασμό του
κάθε διαγωνιζόμενου:
-

Επέκταση της μονάδας βιοξήρανσης ή κατασκευή νέας πρόσθετης μονάδας,
για την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού μείωσης μάζας λόγω απωλειών
υγρασίας και πτητικών.

-

Επέκταση της μονάδας ραφιναρίας καυσίμου με προσθήκη εξοπλισμού για
την εκμετάλλευση ως δευτερογενές καύσιμο, ρευμάτων που με την αρχική
λύση οδηγούνται προς ταφή ως υπολείμματα.

-

Επέκταση των συστημάτων επεξεργασίας αέριων ρύπων, η κατασκευή νέων
συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των πρόσθετων εγκαταστάσεων.

-

Επέκταση των έργων υποδομής (έργα διαμόρφωσης χώρων, έργα
οδοποιίας, έργα διαχείρισης ομβρίων), και νέα τεχνικά έργα (κτιριακά έργα,
ηλεκτρολογικά έργα, λοιπά Η/Μ έργα) για την κάλυψη των αναγκών των
πρόσθετων εγκαταστάσεων.
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Οι ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες είναι ενδεικτικές και ο κάθε διαγωνιζόμενος
μπορεί να επιλέξει κάποιες ή όλες από αυτές ή και να προτείνει εναλλακτικές τεχνικές
λύσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, αρκεί να επιτυγχάνονται οι στόχοι των Τευχών
Δημοπράτησης.
Το έργο πρέπει να σχεδιασθεί ώστε σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης, με την υλοποίηση των εργασιών της προαίρεσης το όλο έργο, μαζί με την
προαίρεση, να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Το έργο θα πρέπει να σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με τρόπο ώστε, πριν την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, να είναι
δυνατή η υλοποίηση των εργασιών της προαίρεσης χωρίς αποξήλωση ή μεταφορά
εγκατεστημένου εξοπλισμού, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν αναιρείται
εξοπλισμός ή υποδομές και ο εξοπλισμός και οι υποδομές του βασικού έργου
αξιοποιούνται λειτουργικά και μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης,
ακόμη και σε άλλες χρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στη λειτουργία της ΜΕΑ. Ομοίως, η
υλοποίηση της προαίρεσης δεν θα περιορίζει τη λειτουργία της εγκατάστασης χωρίς την
προαίρεση. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την
ύπαρξη επαρκών κενών χώρων για την κατασκευή / προσθήκη του εξοπλισμού της
προαίρεσης ως μέρος του ενιαίου συνόλου. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ακριβής χρόνος
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αδιάφορος για το σχεδιασμό των εργασιών που
θα περιλαμβάνει, ο οποίος πάντως δεν μπορεί να είναι μετά το πέρας της κατασκευής του
έργου.»
9. Στην σελίδα 2

του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, ο πίνακας με τον

Προϋπολογισμό των έργων που αφορά το «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ», αναλύεται ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Έργα Π/Μ για την επέκταση της μονάδας βιοξήρανσης ή την κατασκευή νέας πρόσθετης
μονάδας βιοξήρανσης

1.100.000,00 €

Εξοπλισμός για την επέκταση της μονάδας βιοξήρανσης ή την κατασκευή νέας πρόσθετης
μονάδας βιοξήρανσης

1.250.388,43 €

Έργα Π/Μ για την επέκταση της μονάδας ραφιναρίας καυσίμου

800.000,00 €

Εξοπλισμός για την επέκταση της μονάδας ραφιναρίας καυσίμου

756.000,00 €

Επέκταση των συστημάτων επεξεργασίας αέριων ρύπων

556.000,00 €

Επέκταση των έργων υποδομής (έργα διαμόρφωσης χώρων, έργα οδοποιίας, έργα διαχείρισης
ομβρίων),

455.000,00 €

Νέα τεχνικά έργα (ηλεκτρολογικά έργα, λοιπά Η/Μ έργα)

525.000,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ 1

5.442.388,43

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

979.629,92

ΣΥΝΟΛΟ 2

6.422.018,35

Απρόβλεπτα 9%

577.981,65

ΣΥΝΟΛΟ 3

7.000.000,00

Η ανωτέρω ανάλυση του Προϋπολογισμού των έργων που σχετίζονται με

το

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», είναι ενδεικτική και αναφέρεται στην τεχνική
λύση που προτείνει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο εν λόγω Προϋπολογισμός είναι μία κατ’
αποκοπή τιμή και σε αυτή θα εφαρμοστεί η μέση έκπτωση που θα δώσουν οι
διαγωνιζόμενοι στην Οικονομική τους Προσφορά.
Ανεξάρτητα από την ως άνω διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η αποσφράγιση των
προσφορών να λάβει χώρα μετά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό Ε.
948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ’
Τμήματος του ΣτΕ στις 5.10.2021.
Τέλος, και προκειμένου να χορηγηθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να
διαμορφώσουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω προσαρμογές
των τευχών δημοπράτησης, προτείνεται να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 20:00. Ως νέα ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η Τρίτη 2.11.2021 και ώρα 10:00
π.μ., εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό Ε. 948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως
του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, εξουσιοδοτείται η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να ορίσει ημερομηνία, μετά την έκδοση της
απόφασης. Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες
ημερομηνίες.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης».
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.
3. Τη με αρ. πρωτ. 1651/12.02.2021 Διακήρυξη και τα τεύχη αυτής.
4. Τις υπ’ αριθ. 773 και 774 / 2021 αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
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5. Τις υπ’ αριθ. 122 και 123 /2021 Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του
ΣτΕ.
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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄
147).
10. 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).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’
147).
13. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55) και γ) της από 14.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) και άλλες διατάξεις» (Α΄76).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Σμέρου Ιωάννη, Περ. Συμβούλου Αν. Αττικής και
απεχόντων των κ.κ. Παππού Χρήστου – Δημάρχου Φυλής και Μπουραϊμη
Δημήτρη – Δ.Σ. Φυλής)
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.
3. Διαμορφώνει τους όρους των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο εισηγητικό της παρούσης, σε συμμόρφωση προς την υπ’
αριθ. 122/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της
Επικρατείας και την υπ’ αριθ. 773/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π..
4. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την
Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 20:00. Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ., εφόσον έχει
εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό Ε. 948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του
ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, εξουσιοδοτείται η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να ορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης,
μετά την έκδοση της απόφασης. Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες.
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
6. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η με αριθμ. 427/2021 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 21-09-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χιωτάκης Νίκος
Παππούς Χρήστος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Μπουραϊμης Δημήτρης

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σμέρος Ιωάννης
Μπουρνούς Ευάγγελος
Λεωτσάκος Ανδρέας

