
 

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   1/12/2021

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 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.  14049/10-11-2021  (ΑΔΑΜ: 21OROC009515112)  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. Την υπ’ αριθ. 516/2021 (ΑΔΑ: Ψ81ΒΟΡ05-6ΡΥ) απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ.

8. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς

φορείς.

Παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης:

Ερώτημα 1.

Στη Διακήρυξη του έργου,  αναφέρεται : 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το  έργο  περιλαμβάνει  την  κατασκευή  Μονάδας  Επεξεργασίας  Στερεών  Αποβλήτων,

συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά

έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Στο τεύχος 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) αναφέρεται:

Τεύχος 4.4 «Κινητός εξοπλισμός λειτουργίας» 

…..Δεδομένου ότι ο κινητός εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος

διαγωνισμού, το παρόν τεύχος έχει την χρησιμότητα της ενημέρωσης του Κυρίου του Έργου

για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να προμηθευθεί για την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο κινητός εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο

του παρόντος διαγωνισμού και ότι το αναγραφόμενο στη Διακήρυξη έχει συμπεριληφθεί εκ

παραδρομής. 

Απάντηση:

Επιβεβαιώνεται  ότι  ο  κινητός  εξοπλισμός  δεν  περιλαμβάνεται  στο  αντικείμενο  του

παρόντος διαγωνισμού.

Ερώτημα 2.

Στο τεύχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ζητείται η συμπλήρωση του πίνακα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  Στην  παραπομπή  1,  σχετικά με  το κόστος του

προσωπικού  αναφέρεται ότι:  «το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί  και επομένως θα

κοστολογηθεί,  δεν  μπορεί  να  είναι  λιγότερο από το  αναφερόμενο  στον  προϋπολογισμό

μελέτης λειτουργίας.»

Στο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην παράγραφο 1.1, σχετικά

με το προσωπικό, αναφέρεται:  «Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφορά είναι ενδεικτική. Ο
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αριθμός  του  προσωπικού  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  θα  καθορισθεί  από  τους

διαγωνιζόμενους, βάσει της τεχνικής τους προσφοράς». 

Αυτό είναι και σε συμφωνία με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Αριθμό Απόφασης:

148/2021 την 15-04-2021, όπου στο Ερώτημα 14, απαντάται: «Ο αριθμός του προσωπικού

λειτουργίας  της  εγκατάστασης  θα  καθορισθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους,  βάσει  της

τεχνικής τους προσφοράς.»

Επειδή η απαίτηση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παραπομπής 1:  «Το

προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί και επομένως θα κοστολογηθεί,  δεν μπορεί να είναι

λιγότερο  από  το  αναφερόμενο  στον  προϋπολογισμό  μελέτης  λειτουργίας»  έρχεται  σε

αντίθεση  με  την  προδιαγραφή  του  ΤΕΥΧΟΥΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αυτή δεν ισχύει και ότι αντικαθίσταται από

την  προδιαγραφή  «Ο  αριθμός  του  προσωπικού  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  θα

καθορισθεί από τους διαγωνιζόμενους, βάσει της τεχνικής τους προσφοράς».  

Απάντηση:

Επιβεβαιώνεται  ότι  ο  αριθμός  του  προσωπικού  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  θα

καθορισθεί από τους διαγωνιζόμενους, βάσει της τεχνικής τους προσφοράς.

Ερώτημα 3:

Στο  Κεφάλαιο  7.1.2.3  του  τεύχους  «ΤΣΥ  –  Α  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»,  αναφέρονται  τα

ακόλουθα:

«Το κτίριο υποσταθμού κατασκευάζεται με σκοπό την εξυπηρέτηση των ηλεκτρολογικών

αναγκών της εγκατάστασης.  Θα έχει  εμβαδόν περίπου 270 m2 και  θα αποτελείται  κατ’

ελάχιστον  από τους κάτωθι  ανεξάρτητους χώρους για  τις  επιμέρους  εγκαταστάσεις  του

υποσταθμού,  η  πρόσβαση  στους  οποίους  εξασφαλίζεται  από  τουλάχιστον  μία  θύρα

εισόδου. 

• Χώρος άφιξης ΔΕΗ 

• Χώρος Η/Ζ 

• Χώρος πίνακα μέσης τάσης 

• Χώρος μετασχηματιστή Νο1 

• Χώρος μετασχηματιστή Νο2 

• Χώρος Κεντρικού Πίνακα Χ.Τ.»
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Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σε «εμβαδόν περίπου 270  m2» για το

κτίριο του υποσταθμού,  δεν είναι  δεσμευτική και  ότι  η ελάχιστη απαίτηση των Τευχών

Δημοπράτησης   σχετικά  με  τον  σχεδιασμό  του  κτιρίου  του  υποσταθμού  είναι  να

αποτελείται  κατ’  ελάχιστον  από τους ανεξάρτητους χώρους που αναφέρονται  ρητά στο

Κεφάλαιο 7.1.2.3. του τεύχους «ΤΣΥ – Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» (βλ. ανωτέρω.)

Απάντηση:

Επιβεβαιώνεται  ότι  δεν  υπάρχει  απαίτηση  ελάχιστου  εμβαδού  για  το  κτίριο  του

υποσταθμού  και  ότι  η  ελάχιστη  απαίτηση  των  Τευχών  Δημοπράτησης  σχετικά  με  τον

σχεδιασμό  του  κτιρίου  του  υποσταθμού  είναι  να  αποτελείται  κατ’  ελάχιστον  από  τους

ανεξάρτητους χώρους που αναφέρονται ρητά στο Κεφάλαιο 7.1.2.3. του τεύχους «ΤΣΥ – Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ».  

Τέλος, με αφορμή αίτημα παράτασης που υποβλήθηκε, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον

όρο 6.4  της διακήρυξης,  τεχνικά φυλλάδια που ζητούνται  από  τον  Κανονισμό Μελετών

Έργου  και  τα  λοιπά  Παραρτήματα  της  διακήρυξης,  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη

γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην  ελληνική.  Ως  εκ  τούτου  δεν

συντρέχει λόγος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης ΔΥπΑ

Βασίλης Πετρόπουλος

ΠΕ Γεωτεχνικών
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