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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ : Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Δ/νση : Διάθεση Υπολειμμάτων – Αποβλήτων 
 

 

Αθήνα   26/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή και 

λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών 

Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του άρθρου 211. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

4. 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). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

6. Την υπ’ αριθ. 12421/12.10.2021 (ΑΔΑΜ: 21OROC009352022) Διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ που 

αφορά το διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και 

λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής και τα Παραρτήματα 

αυτής. 
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7. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

8. Την προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της διακήρυξης. 

9. Τη εισήγηση της Διεύθυνσης ΔΥπΑ. 

 

Παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης: 

 

Ερώτημα 1.  

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως εκ παραδρομής στα νέα τεύχη στον πίνακα του κεφαλαίου 

4.2 του ΚΜΕ έχει παραμείνει το ΤΕΥΧΟΣ 10. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) 

2020 – 2030, μιας και τα περιεχόμενα αυτού έχουν απαλειφθεί από τη συνέχεια του ΚΜΕ.  

 

Απάντηση 

Επιβεβαιώνεται ότι η αναφορά στον Πίνακα του Κεφ 4.2 του ΚΜΕ σε «ΤΕΥΧΟΣ 10. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030», είναι εκ παραδρομής και ότι οι 

διαγωνιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής του αντίστοιχου τεύχους στην Τεχνική 

Μελέτη Προσφοράς τους. 

 

Ερώτημα 2.  

 Βάσει των νέων τευχών δημοπράτησης, στον ΚΜΕ, με τον όρο «μηχανολογικός εξοπλισμός 

με ενσωματωμένη τεχνολογία» νοείται ο εξοπλισμός διαχωρισμού των μηχανικών 

διεργασιών, ως εκ τούτου παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως αναφορικά με τα ζητούμενα των 

τευχών 2.1 και 3.1 στον ΚΜΕ, οι μεταφορικές διατάξεις (ταινιόδρομοι κάθε είδους) δεν 

αποτελούν μηχανολογικό εξοπλισμό με ενσωματωμένη τεχνολογία, καθώς δεν αποτελούν 

εξοπλισμό διαχωρισμού μηχανικών διεργασιών, και συνεπώς δεν απαιτείται να κατατεθούν 

έγγραφα των κατασκευαστών αυτών.  

 

Απάντηση 

Διευκρινίζεται ότι οι μεταφορικές διατάξεις του έργου δεν αποτελούν μηχανολογικό 

εξοπλισμό με ενσωματωμένη τεχνολογία, συνεπώς θα πρέπει να υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους οι ζητούμενοι από τον ΚΜΕ υπολογισμοί διαστασιολόγησης τους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ΚΜΕ, θα πρέπει να υποβληθούν από 
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τους διαγωνιζόμενους τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των μεταφορικών διατάξεων 

και τα γενικά σχέδια περιγράμματος τους (outline drawings) που θα παρέχει ο 

κατασκευαστικός οίκος. 

   

Ερώτημα 3.  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως αναφορικά με τα ζητούμενα των τευχών 2.2 και 3.2 στον 

ΚΜΕ, δεν απαιτείται η υποβολή γενικών σχεδίων περιγράμματος (outline drawings) για τις 

μεταφορικές διατάξεις (ταινιόδρομοι κάθε είδους), ειδάλλως εφόσον απαιτείται 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως αρκεί να δοθεί ενδεικτικά ένα σχέδιο για κάθε τύπο 

ταινιόδρομου (σκαφοειδή, ολισθαίνουσα, αλυσομεταφορέα, κλπ), λόγω του μεγάλου 

αριθμού των τεμαχίων αυτών.  

 

Απάντηση 

Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΜΕ, θα πρέπει να υποβάλλουν γενικά 

σχέδια περιγράμματος (outline drawings) για κάθε μία από τις μεταφορικές διατάξεις 

(ταινιόδρομοι κάθε είδους) του έργου. 

 

Ερώτηση 4  

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως οι διευκρινίσεις που είχαν παρασχεθεί στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού προ της δημοσίευσης των νέων τευχών συνεχίζουν να ισχύουν.  

 

Απάντηση 

Οι διευκρινίσεις που είχαν δοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του διαγωνισμού έχουν 

ενσωματωθεί στα αναρτημένα Τεύχη Δημοπράτησης. Για την πληρέστερη κατανόηση του 

περιεχομένου των διευκρινίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα 

ερωτήματα των οικονομικών φορέων. Διευκρινίσεις που απλώς παραπέμπουν απλώς στο 

περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης ή επιβεβαιώνουν το ερώτημα εξακολουθούν να 

ισχύουν. Διευκρινίσεις που αφορούσαν το δικαίωμα προαίρεσης για τις εργασίες επέκτασης 

ή προσαρμογής των εγκαταστάσεων και προσθήκης εξοπλισμού δεν ισχύουν. 

 

Οίκοθεν διευκρίνιση 

Με αφορμή την προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της διακήρυξης και προς 

αποφυγή της οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο του διαγωνισμού 
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δεν περιλαμβάνεται Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης και οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοια 

Μονάδα είναι άνευ αντικειμένου.  

Για την ορθή αποτύπωση του κριτηρίου Κ4 στο οποίο εμφανίζονται αναφορές σε Μονάδα 

Αναερόβιας Χώνευσης, το άρθρο 14.1 της Διακήρυξης, στο Κριτήριο Κ4 αναδιαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Κριτήριο Κ4: Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας της ΜΕΑ 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου κυμαίνεται από 50 έως 100 βαθμούς.  

Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην Τεχνική του προσφορά τα στοιχεία που 

απαιτούνται σχετικά με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας της ΜΕΑ (kwh/t). Συγκεκριμένα 

θα δίδονται στοιχεία για το ετήσιο ισοζύγιο ενέργειας της μονάδας συνολικά (Κατανάλωση 

ενέργειας ΜΕΑ), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί. Στον υπολογισμό της Ετήσιας 

Κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, στους παραγωγικούς καταναλωτές, 

ο εξοπλισμός μηχανικών διαχωρισμών απορριμμάτων στις μονάδες υποδοχής, μηχανικής 

διαλογής, ραφιναρίας, τεμαχισμός και δεματοποίηση δευτερογενούς καυσίμου, ο 

εξοπλισμός διεργασιών στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση και 

βιοξήρανση), οι καταναλωτές συστημάτων απόσμησης – αποκονίωσης καθώς και το σύνολο 

του εγκατεστημένου εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να λάβουν υπόψη στον υπολογισμό της Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας της ΜΕΑ 

το σύνολο του εξοπλισμού των βασικών και ενεργοβόρων εγκαταστάσεων των παραγωγικών 

διαδικασιών της ΜΕΑ. 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει τον πίνακα υπολογισμού της Ετήσιας Κατανάλωσης 

ενέργειας της ΜΕΑ και δη των Μονάδων Μηχανικής Διαλογής, Κομποστοποίησης, 

Ραφιναρίας και Βιοξήρανσης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ισχύος που δεν λαμβάνονται υπόψη στον πίνακα Γ1 του 

Παραρτήματος Ι κρίνονται ως μη σημαντικές, για το λόγο αυτό δεν προβλέπεται προσαύξηση 

στην συνολική ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται υπόψη στο Παράρτημα της Οικονομικής 

Προσφοράς. 

Διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση για τις ανωτέρω 

Μονάδες, που θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης και θα έχει 

την μικρότερη εγγυημένη Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής Ενέργειας (αθροιστικά για όλες τις 

ανωτέρω Μονάδες) θα βαθμολογηθεί με 100. Διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει, Ετήσια 

Ενεργειακή Κατανάλωση για τις  ανωτέρω Μονάδες, που θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των Τευχών Δημοπράτησης και θα έχει τη μεγαλύτερη εγγυημένη ειδική κατανάλωση 
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ηλεκτρικής ενέργειας θα βαθμολογηθεί με 50. Οι άλλοι διαγωνιζόμενοι θα βαθμολογηθούν 

με γραμμική παρεμβολή.» 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ρήτρα τροποποίησης της σύμβασης για τις εργασίες επέκτασης 

των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό μπορεί θα ενεργοποιηθεί τμηματικά. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και στο ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

της Δ/νσης ΔΥπΑ 

 

Βασίλης Πετρόπουλος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 

O Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ 

 

 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
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