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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    

Συνεδρίαση: 31η 

14-12-2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 31ης/14-12-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

Αριθμός απόφασης: 554/2021 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας 

υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Εκσυγχρονισμός, 

Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση της 

Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά». 

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, 

Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 

15.590/10-12-21 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». 

ΑΔΑ: 637ΛΟΡ05-3ΕΞ



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. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της 

Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7)  μελών έλαβαν μέρος και τα επτά (7) μέλη. 

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. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 

6. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης 

Δυτ. Αττικής. 

7. Λεωτσάκος Ανδρέας, Περ. Σύμβουλος Δ.Τ. Αθηνών, αναπληρωματικό μέλος, ο 

οποίος αναπληρώνει τον κ. Σμέρο Ιωάννη, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. 

Σύμβουλος Αν. Αττικής. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 31ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον εισηγητή του θέματος και Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτη, ο οποίος 

θέτει υπόψη μας την εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14230/15.11.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009540342) 

ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

σύμβασης παραχώρησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και 

Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας 

Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων 

με αυτά». 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς την 1η 

Φεβρουαρίου 2022 λήγει η υφιστάμενη σύμβαση και η Εγκατάσταση του 

Αποτεφρωτήρα αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα που διαχειρίζεται με τη μέθοδο 

της αποτέφρωσης τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή για τις 

17/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΑΔΑ: 637ΛΟΡ05-3ΕΞ



Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έως 

και την ορισμένη από την διακήρυξη προθεσμία, υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς με τα  επισυναπτόμενα έγγραφά τους:  

Α) αιτήματα χορήγησης στοιχείων – εγγράφων – τεχνικών εγχειριδίων και αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που αφορούν στον αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ και στον διαγωνισμό.  

Β) αιτήματα επιτόπιας επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ 

προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να λάβει γνώση των 

τεχνικών εγχειριδίων και άλλων απαραίτητων εγγράφων (τεχνικών στοιχείων, σχεδίων κλπ) 

που αφορούν την Μονάδα. Επισημαίνεται ότι η επιτόπια επίσκεψη στον αποτεφρωτήρα 

ΕΑΥΜ είναι επί ποινή αποκλεισμού προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά ανά εταιρεία τόσο τα υποβεβλημένα ερωτήματα, 

όσο και οι απαντήσεις που εδόθησαν από την Υπηρεσία σε ότι αφορά το ανωτέρω πεδίο 

ενδιαφέροντος Α ήτοι: «Αιτήματα χορήγησης στοιχείων – εγγράφων – τεχνικών εγχειριδίων 

και αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που αφορούν στον αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ και στον 

διαγωνισμό» 

Εταιρεία: Οικονομικός Φορέας 1  

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 
 

1. Μελέτη εφαρμογής του Αρχικού Έργου που περιλαμβάνει: 

• Διάγραμμα ροής και Ισοζύγιο μάζας 

• Διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

• Περιγραφές διεργασίας – τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού 

• Σχέδια ως κατασκευάσθη των κτιρίων με το εξοπλισμό διεργασιών 

• Διαγράμματα P&I 

• Πλήρεις Π/Μ και Η/Μ μελέτες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

1. Στην  εγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων υπάρχει η Μελέτη 
Εφαρμογής και είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να λάβετε γνώση αυτής και να 
φωτοτυπήσετε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμείτε.  

  

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 

ΑΔΑ: 637ΛΟΡ05-3ΕΞ



προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 
 

2. Επίσημες μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας της μονάδας προς το κύριο του έργου για τους 
τελευταίους 12 μήνες καθώς και την ετήσια έκθεση λειτουργίας για το έτος 2020. Παρακαλούμε 
επίσης για την κοινοποίηση και των παραρτημάτων των ζητούμενων εκθέσεων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 2 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

2. Οι μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας της Μονάδας υπάρχουν τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τις παραλάβετε είτε από την εγκατάσταση είτε από τα 
γραφεία του ΕΔΣΝΑ.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

3. Να κοινοποιηθούν τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού της 
μονάδας συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα μητρώα 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 3 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

3. Ο κανονισμός λειτουργίας και το πρόγραμμα συντήρησης υπάρχουν τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από την εγκατάσταση είτε από τα 
γραφεία του ΕΔΣΝΑ. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένος και στη Διαύγεια με ΑΔΑ 
ΩΤΔΥΟΡ05-372. 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

4. Να κοινοποιηθεί η λειτουργική κατάσταση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού 

 

ΑΔΑ: 637ΛΟΡ05-3ΕΞ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης απαραίτητη, επί ποινή αποκλεισμού, προϋπόθεση, 
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή, σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη αυτής να έχουν πραγματοποιήσει 
επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων 
αποβλήτων. Σε αυτή την επιτόπου επίσκεψη θα έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε τη  
λειτουργική κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και να λάβετε γνώση τεχνικών εγχειριδίων 
και άλλων απαραίτητων εγγράφων.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

5. Να δοθεί η εν ισχύ ΑΕΠΟ της εγκατάστασης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

5. Η ΑΕΠΟ της εγκατάστασης είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 606Ρ0-ΚΛ8.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

6. Να δοθεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 6 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

6. Η έγκριση λειτουργίας της εγκατάστασης είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ4Μ47Λ7-ΥΕ0.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 7 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

ΑΔΑ: 637ΛΟΡ05-3ΕΞ



«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

7. Να δοθεί ανάλυση του λειτουργικού κόστους της υφιστάμενης κατάστασης 
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7. Η ανάλυση του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης έγινε από εξειδικευμένο εξωτερικό 
συνεργάτη για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ και υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 8 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

8. Να δοθεί πλήρης ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους επένδυσης νέων έργων. Το παρόν θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από αναλυτική περιγραφή όλων των προτεινόμενων έργων 
εκσυγχρονισμού τα οποία δεν περιγράφονται σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης. 
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8. Το κόστος επένδυσης προέκυψε από έρευνα αγοράς που έκανε για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ 
εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτη και αναφέρεται στο  Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Η 
περιγραφή του εκσυγχρονισμού και των αναβαθμίσεων της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο 
κεφάλαιο Δ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα 
αξιολογηθούν.   

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 9 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα κάτωθι: 

 

9. Να δοθούν σε επεξεργάσιμη μορφή το υφιστάμενο τοπογραφικό της εγκατάστασης και η 
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υφιστάμενη οριζοντιογραφία Γενικής Διάταξης των υφιστάμενων έργων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14528/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

9. Το τοπογραφικό διάγραμμα της εγκατάστασης και η οριζοντιογραφία Γενικής Διάταξης των 
υφιστάμενων έργων υπάρχουν σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από 
την εγκατάσταση είτε από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

1. Σύμφωνα με τα ΤΔ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει διάγραμμα ροής με ισοζύγιο μάζας 
ποσοτήτων EAYM και προσομοιαζόντων. 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, αλλά και ακρίβειας της τεχνικής λύσης, να 
δοθεί η αναλυτική σύσταση των εισερχομένων με κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία 

 

Υλικό Κ.Β. 

Συσταση % 

H20 C H O S N CL F 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ          

ΧΑΡΤΙ          

PET          

PE          

PVC          

ΓΥΑΛΙ          

……          
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1. Σχετικά με την αναλυτική σύσταση των εισερχομένων αποβλήτων παραπέμπουμε:  
α) στο κεφ. 1.3.3 του Παραρτήματος Ι στο οποίο αναφέρεται: «Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 
Ε.Α.Υ.Μ. που αποτελούν το κύριο φορτίο αποτέφρωσης της εγκατάστασης, η σύσταση και 
κατά συνέπεια η θερμογόνος δύναμη των αποβλήτων ανά φόρτωση είναι αδύνατον να 
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προσεγγιστούν με ακρίβεια. Επιπλέον, από την ισχύουσα νομοθεσία για τα Ε.Α.Υ.Μ. 
απαγορεύεται η ανάμιξη των αποβλήτων και επιβάλλεται η απευθείας μεταφορά τους για 
αποτέφρωση χωρίς να προηγηθεί ο οποιοσδήποτε άμεσος χειρισμός. Συνεπώς είναι αδύνατο 
να δημιουργηθεί τροφοδοσία σταθερής θερμογόνου δύναμης και η μέση θερμογόνος δύναμη 
έχει εκτιμηθεί κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.» 
β) Στο Κεφάλαιο Δ. (σελ. 16) του Παραρτήματος Ι «Επίσης για λόγους σχεδιασμού και 
σύγκρισης των τεχνικών προσφορών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως θερμογόνος δύναμη 
σχεδιασμού η τιμή των 4000 kcal/Kg με δυνατότητα υπερφόρτωσης 10%» 
Επομένως για λόγους σχεδιασμού και σύγκρισης των τεχνικών προσφορών να λάβετε υπόψιν 
ως θερμογόνο δύναμη σχεδιασμού την τιμή των 4000 kcal/kg με δυνατότητα υπερφόρτωσης 
10% όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 
Οι μελέτες των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του διαγράμματος ροής με ισοζύγιο 
μάζας) θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο κεφ. 2.4 της Διακήρυξης, ήτοι 
την πληρότητα, την επάρκεια, την ορθότητα, την αποδοτικότητα και την εφαρμοσιμότητά 
τους. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

2. Για τον σχεδιασμό του συστήματος αποθήκευσης και τροφοδοσίας των αποβλήτων να δοθούν 

• οι διαστάσεις των σάκων ή των κλειστών χαρτοκιβωτίων εντός των οποίων 
προσκομίζονται τα απόβλητα 

• η κοκκομέτρια των αποβλήτων 
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2. Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό του 
συστήματος αποθήκευσης και τροφοδοσίας των αποβλήτων και συγκεκριμένα:  

α)Σελ. 16 «Σύστημα αυτόματης τροφοδότησης συσκευασιών, συνδεδεμένο με το σύστημα 
ιχνηλασιμότητας και ελέγχου από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της καύσης και κατάλληλα 
δίκτυα για την τροφοδοσία υγρών αποβλήτων. Το σύστημα θα εξασφαλίζει τη συνεχή 
τροφοδοσία όλων των ειδών των αποβλήτων με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης. 
Θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές 
ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών και αναφλέξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση 
συρτών, οι διατάξεις πυρανίχνευσης και κατάσβεσης ή οποιαδήποτε άλλης διάταξης θα 
εξασφαλίζει την αποφυγή μετάδοσης φλόγας στα προς τροφοδοσία απόβλητα.» 
β)Σελ. 32 «Να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να αποκλείει την άμεση επαφή των 
εργαζομένων με αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευασία τους θα είναι σύμφωνη με τη 
νομοθεσία και ταυτόχρονα συμβατή με τις 3 εναλλακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
σήμερα για την τροφοδοσία του κλιβάνου (δηλαδή είτε με χρήση ταινιοδρόμων, είτε με χρήση 
κάδου και αναβατορίου, είτε με εκνέφωση μέσω ακροφυσίου ψεκασμού στην κεφαλή του 
κλιβάνου και στο προτεινόμενο πλαϊνό τοίχωμα του θαλάμου της τέφρας). Δεν προβλέπονται 
δηλαδή στην μονάδα τροποποιήσεις ώστε να μπορεί να γίνει η τροφοδοσία του κλιβάνου με 
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διαφορετικό τρόπο.» 
Δεν τίθεται περιορισμός διαστάσεων για το σχεδιασμό του συστήματος αποθήκευσης και 
τροφοδοσίας των αποβλήτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Υγειονομικές Μονάδες χρησιμοποιούν 
συσκευασίες τύπου hospital box 40 ή 60 lt.  
Όσον αφορά την κοκκομετρία των αποβλήτων αυτή δεν είναι γνωστή ούτε θα μπορούσε να είναι 
δεδομένου ότι  απαγορεύεται η ανάμιξη των αποβλήτων και επιβάλλεται η απευθείας 
μεταφορά τους για αποτέφρωση χωρίς να προηγηθεί ο οποιοσδήποτε άμεσος χειρισμός. 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

3. Στα ΤΔ, ζητείται ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη και να περιγράψει τον τρόπο που θα γίνουν οι 
εργασίες διάλυσης και αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της μίας εκ των δύο 
γραμμών. 
Για τον σκοπό να δοθούν 

• τα διαθέσιμα κινητά και ανυψωτικά μέσα που διαθέτει η μονάδα 

• τα τεχνικά χαρακτηριστικά με έμφαση στα στατικά και δυναμικά φορτία του συνόλου του 
εξοπλισμού 

• τα κατασκευαστικά σχέδια του εξοπλισμού και τα εγχειρίδια συναρμολόγησης-
αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς τους 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 3 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

3. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κινητά και ανυψωτικά μέσα στη Μονάδα. Όσον αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τα κατασκευαστικά σχέδια του εξοπλισμού παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ απάντηση της Υπηρεσίας.  

 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

4. Για την εγκατάσταση και την στήριξη του νέου εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει αντίστοιχη στατική μελέτη. Να δοθεί η στατική μελέτη των υφιστάμενων 
στηριγμάτων έδρασης του εξοπλισμού, για να διαπιστωθεί τυχόν επάρκεια των υφιστάμενων 
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στηριγμάτων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
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4. Σχετικά με την στατική μελέτη παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ 
απάντηση της Υπηρεσίας.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

5. Να διευκρινιστούν τα απαιτούμενα εγγυημένα μεγέθη βάσει των οποίων θα σχεδιαστεί η 
τεχνική λύση αλλά και θα αξιολογηθεί η τεχνική λύση κάθε διαγωνιζόμενου. Για παράδειγμα 
μέγιστο απαιτούμενο ποσοστό τέφρας κλιβάνου, μέγιστο απαιτούμενο ποσοστό ιπτάμενης 
τέφρας κτλ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

5. Τα εγγυημένα μεγέθη ορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι. 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

6. Να διευκρινιστεί εάν στο αντικείμενο της αναβάθμισης περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση 
του συστήματος αυτοματισμού και SCADA. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθούν 
ηλεκτρολογικά σχέδια του υφιστάμενου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του 
αυτοματισμού, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη διασύνδεσης του νέου και του υφιστάμενου 
συστήματος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 6 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

6. Η αντικατάσταση του συστήματος αυτοματισμού και SCADA εξαρτάται από την τεχνική λύση 
που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Όσον αφορά τις μελέτες του υφιστάμενου εξοπλισμού 
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παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14704/26-11-2021/ΕΔΣΝΑ απάντηση της Υπηρεσίας.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 7 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

7. Να διευκρινιστεί ποιος είναι υπόχρεος για την πληρωμή του νερού και του ρεύματος κατά την 
λειτουργία της μονάδας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 7 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

7. Το κόστος ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της Μονάδας βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 8 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

8. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αναφέρεται ότι ο Παραχωρησιούχος θα παραλάβει τις 
εγκαταστάσεις του Αποτεφρωτήρα βάσει σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-
παραλαβής(εξοπλισμού/κτιριακών εγκαταστάσεων) όπου θα καταγραφούν τυχόν υφιστάμενες 
φθορές. Να διευκρινιστεί ο τρόπος αποτίμησης του εξοπλισμού, η διαδικασία και τι 
υποχρεώσεις απορρέουν από τα ευρήματα της αποτίμησης αυτής για τον παραχωρησιούχο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 8 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

8. Δεν απορρέουν υποχρεώσεις από τα ευρήματα της αποτίμησης του εξοπλισμού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που θα καταγραφούν στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής για τον 
παραχωρησιούχο.    

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 9 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
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προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

9. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται και η συνεχής, έγκαιρη και σύννομη 
απομάκρυνση και διαχείριση των τεφρών του αποτεφρωτήρα σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και τη 
Νομοθεσία. Για την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους, να δοθούν οι υφιστάμενοι αποδέκτες 
καθώς και οι ποσότητες ανά αποδέκτη. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

9. Η σύννομη απομάκρυνση των τεφρών σε αδειοδοτημένους αποδέκτες καθώς και η επιλογή 
αυτών είναι ευθύνη του αναδόχου. Σε ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ υπάρχει μητρώο με 
αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες.  Στη σελ.  56 του Παραρτήματος Ι αναφέρονται οι 
κωδικοί ΕΚΑ των εν λόγω τεφρών που είναι 19.01.11* καθιζάνουσα τέφρα κλιβάνου και 
19.01.13* ιπτάμενη τέφρα και στη σελ. 59 οι παραγόμενες ποσότητες των τεφρών και 
ειδικότερα: «Η παραγωγή της «υγρής» τέφρας (τέφρα κλιβάνου) είναι περίπου 10-15% κατά 
βάρος των αποβλήτων που οδηγούνται προς αποτέφρωση ……..[...]…Η παραγωγή της ιπτάμενης 
τέφρας είναι περίπου 15-20% κατά βάρος των αποβλήτων που οδηγούνται προς αποτέφρωση.». 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 10 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των 
προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος 
προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και για την άρτια 
σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

10. Σε συνέχεια του από 26/11/2021 έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ: 14704, επισημαίνουμε ότι στο 
Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης ουδεμία ανάλυση του λειτουργικού κόστους παρέχεται και 
ουδεμία ανάλυση του κόστους επένδυσης του έργου. Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται το 
χρηματοοικονομικό μοντέλο για την απόδειξη της βιωσιμότητας του έργου και καμία ανάλυση 
λειτουργικού κόστους και κόστους επένδυσης. Για το λόγο αυτό ζητάμε να μας δοθεί πλήρης 
τεκμηρίωση και ανάλυση του λειτουργικού κόστους της υφιστάμενης μονάδας σε €/tn (Kόστος 
προσωπικού, κόστος ενέργειας, κόστος συντήρησης, κόστος αναλωσίμων, κόστος μεταφοράς 
τέφρας κλπ). Επίσης, ζητάμε να μας δοθεί πλήρης ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους 
επένδυσης νέων έργων. Για τα ζητούμενα νέα έργα θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή 
όλων των προτεινόμενων έργων εκσυγχρονισμού τα οποία δεν περιγράφονται σε κανένα σημείο 
των τευχών δημοπράτησης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14757/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 10 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
15115/3-12-2021/ΕΔΣΝΑ 

10. Στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος ΙΙ ορίζονται οι παραδοχές του λειτουργικού κόστους με 
ανάλυση σε μεταβλητά λειτουργικά έξοδα και σταθερά κόστη ανά περίοδο λειτουργίας. Στην 
παράγραφο 7 του Παραρτήματος Ι ορίζεται ο προϋπολογισμός του κόστους επένδυσης ο οποίος 
περιλαμβάνει τα συστήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ του Παραρτήματος ΙΙ. Εκτός 
προϋπολογισμού τίθενται τα συστήματα της Μονάδας που ορίζονται στην παράγραφο 8 του 
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Κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος ΙΙ ως υφιστάμενα καθώς δεν κρίθηκε αναγκαίος ο 
εκσυγχρονισμός τους.   
Η αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων νέων έργων αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς των 
υποψηφίων που θα αξιολογηθεί με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης. 

 

 

Εταιρεία: Οικονομικός Φορέας 2 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14289/17-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

1. Με την επιστολή μας αυτή παρακαλώ όπως μας αποστείλετε την διακήρυξη της εν λόγω 
σύμβασης παραχώρησης του αποτεφρωτήρα της Αθήνας, μαζί με το σύνολο των τευχών που την 
απαρτίζουν. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14289/17-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
14535/23-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

1. Σε απάντηση του "Αιτήματος αποστολής διακήρυξης σύμβασης παραχώρησης αποτεφρωτήρα 
Αθήνας" σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα σχετικά με το αίτημά σας, εδάφια 1.6 και 2.1.2  της 
υπ' αριθμ. 14230/15-11-2021/ΕΔΣΝΑ Διακήρυξης (21PROC009540342 2021-11-15), που 
ρυθμίζουν τα θέματα παραλαβής των τευχών δημοπράτησης.  
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο των ζητουμένων στοιχείων είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.edsna.gr   
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ 14758/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

1. Στα πλαίσια του διαγωνισμού Α.Π : 14230/15-11-2021 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης,. της μονάδας θερμικής επεξεργασίας ΕΑΥΜ και βάσει της 
τελευταίας παραγράφου του Παραρτήματος 1: 
"Επιπλέον στοιχεία της εγκατάστασης (Οικοδομική Άδεια και νομιμοποίηση, ΜΠΕ, ΑΕΠΟ, Έγκριση 
λειτουργίας, Μελέτη αποκατάστασης και μεταφροντίδας του αποτεφρωτήρα, Πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας κλπ) και πληροφορίες για τη λειτουργία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι 
σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας και επί τόπου 
στην εγκατάσταση." 
Επιθυμούμε να σας ζητήσουμε τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της εγκατάστασης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 14758/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΜΕ ΤΟ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 14758/30-11-2021/ΕΔΣΝΑ 

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14758/29-11-2021/ΕΔΣΝΑ αιτήματός σας, σχετικά με τη χορήγηση 
στοιχείων σας γνωρίζουμε ότι:  

1. Στην  εγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων υπάρχουν η Μελέτη 
Εφαρμογής, η Οικοδομική Άδεια και η νομιμοποίηση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
η Μελέτη αποκατάστασης και μεταφροντίδας, το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και είναι στη 
διάθεσή σας προκειμένου να λάβετε γνώση αυτής και να φωτοτυπήσετε τα σημεία που σας 
ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμείτε.  

2. Οι μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας της Μονάδας υπάρχουν τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τις παραλάβετε είτε από την εγκατάσταση είτε από τα 
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γραφεία του ΕΔΣΝΑ.  

3. Ο κανονισμός λειτουργίας και το πρόγραμμα συντήρησης υπάρχουν τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από την εγκατάσταση είτε από τα 
γραφεία του ΕΔΣΝΑ. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένος και στη Διαύγεια με ΑΔΑ 
ΩΤΔΥΟΡ05-372. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης απαραίτητη, επί ποινή αποκλεισμού, προϋπόθεση, 
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή, σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη αυτής να έχουν πραγματοποιήσει 
επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων 
αποβλήτων. Σε αυτή την επιτόπου επίσκεψη θα έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε τη  
λειτουργική κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και να λάβετε γνώση τεχνικών εγχειριδίων 
και άλλων απαραίτητων εγγράφων.  

5. Η ΑΕΠΟ της εγκατάστασης είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 606Ρ0-ΚΛ8.  

6. Η έγκριση λειτουργίας της εγκατάστασης είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ4Μ47Λ7-ΥΕ0.  

7. Το τοπογραφικό διάγραμμα της εγκατάστασης και η οριζοντιογραφία Γενικής Διάταξης των 
υφιστάμενων έργων υπάρχουν σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από 
την εγκατάσταση είτε από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση των ανωτέρω απαιτείται γραπτό αίτημα σας για να 
οριστεί, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας, η ημέρα και ώρα της επιτόπου 
επίσκεψής σας στην  εγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα υποβεβλημένα αιτήματα παράτασης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών: 

Εταιρεία: Οικονομικός Φορέας 1 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 15035/03-12-2021/ΕΔΣΝΑ «Αίτημα Παράτασης, αίτημα επίσκεψης και 
χορήγησης διευκρινιστικών εγγράφων για την σύνταξη τεχνικής προσφοράς για τον 
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση «Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, 
Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, 
εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του δικαιώματος προαίρεσης 
μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» με καταληκτική 
ημερομηνία την 17.12.2021» 

 

Στο πλαίσιο πρόθεσης συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της 
Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
και των προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157€, χωρίς Φ.Π.Α. πλέον του 
δικαιώματος προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» και 
για την άρτια σύνταξη της τεχνικής μας προσφοράς, παρακαλούμε για τα κάτωθι: 

 

1. Να επιτραπεί η είσοδος στην Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων σε ομάδα μηχανικών της εταιρίας μας προκειμένου να εκτελέσει την 
απαιτούμενη από τα τεύχη δημοπράτησης επίσκεψη στο χώρο. Η επίσκεψη της ομάδας μας να 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 06/12/21. 

 

2. Κατά την επίσκεψή μας, παρακαλούμε να υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα έγγραφα όπως: 

 
a. Μελέτη εφαρμογής 

b. Μηνιαίες εκθέσεις 

c. Κανονισμός λειτουργίας 
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d. Πρόγραμμα συντήρησης 

e. Τοπογραφικό Διάγραμμα 

f. Οριζοντιογραφία Γενικής διάταξης 
 

καθώς και η υλικοτεχνική υποδοχή (φωτοτυπικό μηχάνημα, χαρτί κλπ) ώστε να καταστεί 
εφικτή η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της τεχνικής μας 
Προσφοράς. 

 

3. Εν όψει των παραπάνω και δεδομένου ότι δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση στα ερωτήματα 
που έχουμε ήδη υποβάλει στις 29/11/2021 παρακαλούμε όπως χορηγηθούν οι απαντήσεις στα 
ερωτήματα που έχουμε θέσει και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών για τουλάχιστον δύο (2) μήνες με συνακόλουθη αυτόθροη παράταση των 
προθεσμιών, που συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών, με βάση το νόμο και τα οικεία διαγωνιστικά τεύχη 

 

 

Εταιρεία: Οικονομικός Φορέας 2 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 15272/07-12-2021/ΕΔΣΝΑ «Αίτημα Παράτασης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών για το έργο “εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, μετατροπής και λειτουργίας της 
εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ” με αρ. πρωτ. 14230/15-11-2021 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
                               Επιτρέψτε μας πρώτα να σας συγχαρούμε για την κίνηση του ΕΔΣΝΑ που με όραμα, 
προγραμματίζει για το μέλλον της μόνης μονάδας θερμικής επεξεργασίας ΕΑΥΜ αλλά και την 
ενδεχόμενη επέκταση των ρευμάτων αποβλήτων που ενδέχεται η μονάδα αυτή να δέχεται. 
Στα πλαίσια της υποβολής προσφοράς και από Κοινοπραξία εταιρειών συμπεριλαμβανομένης και 
της δικής μας, επιθυμούμε να ζητήσουμε μια παράταση στην προθεσμία υποβολής των προσφορών 
για το έργο αυτό. 
Είναι αντιληπτό ότι ο φάκελος για ένα τέτοιο έργο είναι σημαντικός και μεγάλου όγκου σε έγγραφα, 
προκειμένου να υποβληθεί μια προσφορά εμπεριστατωμένη και λεπτομερής, δίνοντας στην 
Αναθέτουσα Αρχή την δυνατότητα να εκτιμήσει ορθά και με ανάπτυξη του ανταγωνισμού, ποιο θα 
είναι το μέλλον του μοναδικού αποτεφρωτήρα της χώρας. 
Παρατάσεις έχουν δοθεί κατά καιρούς και στις συμβάσεις λειτουργίας του αποτεφρωτήρα, προς 
όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας Υγείας, όπως πιστεύουμε ότι σε αυτή την 
κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η αποδοχή του αιτήματός μας για ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 17/1/2022, 30 ημέρες αργότερα από την τωρινή ημερομηνία (17/12/2021), 
δεδομένου και του μικρού χρονικού διαστήματος των 30 ημερών που μεσολαβεί από την ανάρτηση 
της διακήρυξης ως την διενέργεια του έργου. 
Αν επρόκειτο για ένα έργο ήσσονος σημασίας, οι 30 ημέρες θα ήταν ενδεχομένως επαρκείς, αλλά για 
ένα τόσο σημαντικό έργο (την 20ετή λειτουργία του μόνου αποτεφρωτήρα της Ελλάδας μετά από 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών του) και με αρκετά πολύπλοκο φάκελο ίσως 
θα ήταν δόκιμο και για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, να ικανοποιήσετε το αίτημά μας αυτό. 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.  

 

Όσον αφορά τα ως άνω αιτήματα παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας 

υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού: «Εκσυγχρονισμός, 

Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης 

Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 

και των προσομοιαζόντων με αυτά, οι προβλέψεις της οικίας Διακήρυξης αναφέρουν:  
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Παράγραφος 2.1.3 Παροχή διευκρινήσεων 

 «….Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 

λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών….» 

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2.1.3. της οικείας 

διακήρυξης δεν υφίστανται στην περίπτωση μας καθώς όσες πρόσθετες 

πληροφορίες ζητήθηκαν ικανοποιήθηκαν πλήρως ενώ τα συμβατικά έγγραφα δεν 

έχουν υποστεί καμία αλλαγή.  

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας αποβλήτων, έχοντας υπόψιν: 

1. Το σύνολο των ανωτέρω. 

2. Την λήξη της υφιστάμενης εν ισχύ σύμβασης στις αρχές του νέου έτους 

(01/02/2022) και την ανάγκη άμεσης δημοπράτησης του εν λόγω έργου. 

3. Το αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι η Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας 

Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του ΕΔΣΝΑ αποτελεί τη 

μοναδική εγκατάσταση στη χώρα για την επεξεργασία του συνόλου των ΕΑΥΜ 

και των προσομοιαζόντων με αυτά με τη μέθοδο της αποτέφρωσης 

συμβάλλοντας θεμελιωδώς στην προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος, όπως ρητά αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων του 2020 (ΦΕΚ 185Α/29.09.2020) και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων του 2016 (ΦΕΚ Β' 4326/30.12.2016). 

4. Ότι η παροχή διευκρινίσεων, απαντήσεων και συναφών στοιχείων που αφορούν 

στην διακήρυξη καθώς και το χρονοδιάγραμμα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Όπως η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αποφασίσει: 

1. Επί των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για παράταση 

κατά δύο (2) μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στον 

διαγωνισμό. 

2. Την έγκριση των διευκρινίσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί με τα επισυναπτόμενα 

στην παρούσα έγγραφα. 

Η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

την ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. 

Τέλος, σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να σταλεί προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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 ΘΕΑ. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14230/15.11.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC009540342) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή 

και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής 

Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και 

των προσομοιαζόντων με αυτά». 

4. Τα αιτήματα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας και τα διευκρινιστικά 

ερωτήματα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α΄ 114). 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).  

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

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  
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8. 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).  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα» (A’ 134). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 

παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 148). 

11. 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).  

12. Το γεγονός ότι: α) αφενός μεν είναι εύλογο να παραταθεί η καταληκτική 

ημερομηνία λόγω της φύσεως των διευκρινίσεων, β) οι διευκρινίσεις 

χορηγήθηκαν εγκαίρως έως τις 3.12.2021, γ) χρονικό διάστημα από την 

στιγμή που χορηγήθηκε το σύνολο των διευκρινίσεων μέχρι την νέα 

ημερομηνία που θα οριστεί το οποίο θα είναι ανίστοιχο με την αρχική 

προθεσμία για την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη προβλεπόμενη 

από το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4413/2016 είναι οπωσδήποτε εύλογο, δ) τα 

τεύχη δημοπράτησης είναι ήδη διαθέσιμα από τις 15.11.2021, ε) η 

διαγωνιστική διαδικασία είναι εξαιρετικά επείγουσα αφού η υφιστάμενη 

σύμβαση λήγει την 1.2.2022 και πρέπει ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί το 

συντομότερο ώστε να μην τεθεί ζήτημα στη λειτουργία της Μονάδας που 

λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος. 

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση 
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                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων 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 ΘΕΑ. 

3. Εγκρίνει τις διευκρινήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί με τα αναφερόμενα στην 

εισήγηση έγγραφα. 

4. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 

Παρασκευή 7.1.2022 και ώρα 11:00. Τα έγγραφα των προσφορών πρέπει να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες. 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. 

6. Σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να σταλεί προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

7. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

           Εκδόθηκε η με αριθμ. 554/2021 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

  

 

Αθήνα, 14-12-2021 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χιωτάκης Νικόλαος 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης 

          Μπουρνούς Ευάγγελος 

       Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

           Λεωτσάκος Ανδρέας 
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