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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα 
Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνχινπ 
Tει.:213-214 8360, Fax: 210- 6777238 
E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 
      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 
 

  
πλεδξίαζε:34ε 

15-11-2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 34εο/15-11-2022 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 
ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόθαζης : 353/2022 

 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

ΘΔΜΑ: Λήυη απόθαζης για ηην παροτή διεσκρινίζεφν ζηα πλαίζια ηοσ 

διαγφνιζμού για ηις «ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΤΞΖΖ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ Ο.Δ.Γ.Α. 

ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ». 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 

6 θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 15η ηνπ κήλα Νοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα Σρίηη θαη 

ψξα 12.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., 

χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 14.426/11-11-2022 πνπ 

επηδφζεθε ζε φια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 

111 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κφλνλ ν Πξφεδξνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπλεδξίαζε έιαβε 

ρψξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο κε φια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

πλεδξίαζεο, ζε ζχλνιν επηά (7) ηαθηηθψλ κειψλ ήηαλ παξφληα ηα έμη (6) κέιε.  

   

         ΠΑΡΟΝΣΔ:  

1. Κφθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νίθνο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. Παππνχο Υξήζηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

4. Μπνπξατκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Γ.. Φπιήο. 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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5. κέξνο Ισάλλεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Πεξ. χκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

6. Μπνπξλνχο Δπάγγεινο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

7. Κνζκφπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπη. Αηηηθήο. 

  

Ο θνο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 34εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  

Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνχκελνο ην 4o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε φηη είλαη θαηεπείγνλ λα  

ζπδεηεζεί δηφηη πξέπεη λα απαληεζνχλ άκεζα ηα εξσηήκαηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνθεξπρζεί κε αληηθείκελν 

ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΣΗ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.1.3 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Πρόεδρος: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ; 

Μέλη: Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν, έδσζε ην ιφγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο Αλ. 

Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. θ. Πεηξφπνπιν ν νπνίνο ζέηεη ππφςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ, ε νπνία 

αλαθέξεη ηα εμήο:  

   «ην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί απφ ηνλ ΔΓΝΑ κε 

αληηθείκελν ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΣΗ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο ππνβιήζεθαλ εξσηήκαηα απφ ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ε Τπεξεζία θαη πξνηείλεη λα ρνξεγεζνχλ νη εμήο απαληήζεηο: 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 1: 

 χκθσλα κε ην άξζξν 2.4.4. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνθνξψλ ηεο Γηαθήξπμεο: «Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε 

ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΙV 

ηεο δηαθήξπμεο. … Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, 

ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.» Απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα επηζπλάςεη ζην θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν θαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV- 

Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο. 

ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ πεξηιακβάλεηαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV- Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

θαη ην Σεχρνο 6 Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. 

πγθεθξηκέλα: ζην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV- Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο δηαθήξπμεο (ζει. 

67), ζηνλ πίλαθα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε επξψ)»:  αλαγξάθνληαη ζπλνιηθά 4 άξζξα,  ζην 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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άξζξν 3. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ ζηήιε πνζφηεηα 

αλαγξάθνληαη 38 Μήλεο, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα απηνχ αλαθέξεηαη: «Πξνο ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΘΔΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Αθνχ 

έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ/ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε 

φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο.» ελψ «Σεχρνο 6 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο δηαθήξπμεο:  αλαγξάθνληαη ζπλνιηθά 5 Άξζξα, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο εξγαζηψλ (2ε ζηήιε) ζε ζχγθξηζε κε εθείλε 

ηνπ Παξαξηήκαηνο IV- Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (1ε ζηήιε),  ζην άξζξν 4. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΝΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ αλαγξάθνληαη 34 Μήλεο θαη αλαθέξεηαη: «Η ηηκή 

πξνζθνξάο αλά άξζξν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή αλά άξζξν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ αζθεζεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο 

Αλάιπζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξναίξεζεο (πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε, θαη νρηάκελε κεηαβαηηθή δηαρείξηζε), γηα ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην Άξζξν απηφ, ζα 

εθαξκνζηεί ε ζπλνιηθή έθπησζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.»  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί πνην εθ ησλ δχν εληχπσλ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV- Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή Σεχρνο 6 Έληππν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζην Φάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην Σεχρνο 3, ΣΤ, ζει. 18, ε επαχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ 

κνλάδσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 14 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 700 θπβηθψλ κέηξσλ αλά εκέξα.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, νη κήλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ 

είλαη 34 θαη φρη 38.  

ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιινπλ νη δηαγσληδφκελνη, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ε Γαπάλε γηα ηε Μεηαβαηηθή Γηαρείξηζε ησλ πξψησλ 14 κελψλ. 

Ο Πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV- Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Α  Α/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α.Σ. 
ΠΛΗΘΟ 

ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) (€) 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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Α  Α/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α.Σ. 
ΠΛΗΘΟ 

ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) (€) 

1 

Γαπάλεο 

Δξγαζηψλ 

επαχμεζεο 

δπλακηθφηεηαο 

ζπκπιήξσζεο, 

εθζπγρξνληζκνχ, 

αλαβάζκηζεο 

εμνπνιηζκνχ 

Α.Σ.1 1 

Πνζνζηφ 

εμνπιηζκνχ 

πνπ 

εγθαηαζηάζεθε 

100,00% 
  

2 

Γαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο - 

ζπληήξεζεο 

πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

Α.Σ.2 1 Μήλαο 48,00 
  

3 

Γαπάλεο 

Μεηαβαηηθήο 

Γηαρείξηζεο 

πξψησλ 14 

Μελψλ 

Α.Σ.3 1 Μήλαο 14,00 
  

4 

Γαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο - 

ζπληήξεζεο 

λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

Α.Σ.4 1 Μήλαο 34,00 
  

5 

Γαπάλεο 

κεηεγθαηάζηαζεο 

απφ ην λπλ 

ηκήκα Α. 

Ληνζίσλ ζε 

θαηάιιειν ρψξν 

εληφο ηεο ΟΔΓΑ 

Α.Σ.5 1 

Πνζνζηφ 

εμνπιηζκνχ 

πνπ 

εγθαηαζηάζεθε 

100,00% 
  

ΤΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%   

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ   

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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Α  Α/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α.Σ. 
ΠΛΗΘΟ 

ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) (€) 

Ολογράθφς (προ ΦΠΑ): 

  

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 2: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζην άξζξν 3, ζει. 25 αλαθέξεηαη: «Οη 

πξνηεηλφκελεο ζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ ζεκεηψλνληαη ζηα 

ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο. Με ηελ κεηεγθαηάζηαζε φισλ ησλ κνλάδσλ ζηνλ δηαζέζηκν ρψξν θαη ηελ 

πεξίθξαμε απηνχ, δεκηνπξγείηαη έλα πεξηθξαγκέλν νηθφπεδν, ελψλνληαο νπζηαζηηθά ηηο δχν κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο, Φπιήο θαη Α. Ληνζίσλ. Η ρσξνζέηεζε ησλ πξνο κεηαθνξά κνλάδσλ ζην λέν δηαζέζηκν 

ρψξν απνηειεί αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Οη ζέζεηο ηνπ κεηεγθαηεζηεκέλνπ θαη 

λένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη ελδεηθηηθέο φκσο ζε θάζε 

πεξίπησζε ε ρσξνζέηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα 

ζρέδηα απηά». ηα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ ζεκεηψλνληαη νη Δπηηξεπφκελνη Υψξνη 

Δπέθηαζεο θαη Αλαδηάηαμεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ. Με δεδνκέλν φηη νη ρψξνη πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ δελ νξίδνληαη ζαθψο (κε ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ), ε δηάηαμε 

ηνπ εμνπιηζκνχ εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ είλαη ελδεηθηηθή (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΤ), ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγθαίεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ λέσλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη πξφζζεηα 

απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ζεκεία απηά, είλαη 

αδχλαηε ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ δηαγξακκηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

Σαπηφρξνλα, δελ δεκηνπξγείηαη έλα πεξηθξαγκέλν νηθφπεδν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΤ. 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ε ρξήζε ησλ νξίσλ ησλ ππνδεηθλπφκελσλ ρψξσλ πιεζίνλ ηεο ΜΔ 

Φπιήο.  

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

Σα φξηα ησλ Δπηηξεπφκελσλ Υψξσλ Δπέθηαζεο θαη Αλαδηάηαμεο, φπσο απηά ζεκεηψλνληαη ζηα 

ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ, είλαη ελδεηθηηθά θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηνπο αξθεί, ην 

εκβαδφ ησλ ηειηθψο δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ επέθηαζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πιεζίνλ ηεο ΜΔ 

Φπιήο λα κελ ππεξβαίλεη απηφ ησλ ζρεδίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 

4.500 κ2.  

Η δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πεξηθξαγκέλνπ νηθνπέδνπ δελ είλαη απαξαίηεηε. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 3:  

ηνλ Πίλαθα 1. χζηαζε ηξαγγηζκάησλ, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ηεχρνπο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζηε ζει. 21, ε ηηκή ζπγθέληξσζεο ησλ Ακκσληαθψλ (N-NH4) γηα ην 

ζηξάγγηζκα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ΝΔΟ ΦΡΔΑΣΙΟ ΜΔ ΦΤΛΗ είλαη 8120mg/l θαη ην Οιηθφ Άδσην 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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(TN) απφ απηφ ην Φξεάηην είλαη 9090mg/l. Οη ηηκέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο θαη θαηά πνιχ 

πςειφηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ ησλ δπν άιισλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Πίλαθα 1 (ΔΙΟΓΟ 

ΜΔ Α. ΛΙΟΙΩΝ θαη ΦΡΔΑΣΙΟ Φ3). Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί εάλ ηζρχνπλ νη ηηκέο απηέο γηα 

ην ΝΔΟ ΦΡΔΑΣΙΟ ΦΤΛΗ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή παξαθαινχκε φπσο 

νξηζηνχλ νη λέεο απηέο ηηκέο.  

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Οη ηηκέο ησλ Ακκσληαθψλ (N-NH4) θαη ηνπ Οιηθνχ Άδσην (TN) ζην ΝΔΟ ΦΡΔΑΣΙΟ ΜΔ ΦΤΛΗ 

φπσο ζεκεηψλνληαη ζηνλ πίλαθα 1, ζει. 21 ηεο ΣΤ, είλαη κέγηζηεο ηηκέο νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Οη δηαγσληδφκελνη, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο παξαθάησ ηηκέο γηα ην 

ΝΔΟ ΦΡΔΑΣΙΟ ΜΔ ΦΤΛΗ: 

• Ακκσληαθά (N-NH4) = 4700mg/l 

• Οιηθφ Άδσην (TN) = 5500mg/l 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 4: 

ην Κεθάιαην 2 ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ηεο Σερληθήο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ζηε ζει. 20 αλαθέξεηαη: «… Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επεμεξγάδεηαη απνδνηηθά (πνζνζηφ αλάθηεζεο θαη πνηφηεηα εθξνήο), ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ 

ζηξαγγηζκάησλ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε επαπμεκέλν ζπλνιηθά ξππαληηθφ θνξηίν έσο θαη 10% 

ησλ παξαθάησ ηηκψλ. …». 

Καησηέξσ ζην Κεθάιαην 4. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ζηε ζει. 26, ζηνλ Πίλαθα 4.2 

Πξνδηαγξαθέο βηνινγηθήο βαζκίδαο αλαθέξεηαη ην ειάρηζην πνζνζηφ απνκάθξπλζεο ακκσληαθνχ 

αδψηνπ (ζπκβνιίδεηαη σο «Ν-ΝΗ4») θαη ην ειάρηζην πνζνζηφ απνκάθξπλζεο βηνρεκηθά 

απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ 5 εκεξψλ (ζπκβνιίδεηαη σο «BOD5»). Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαησζεί φηη, 

ζηηο πεξηπηψζεηο κε επαπμεκέλν ζπλνιηθά ξππαληηθφ θνξηίν έσο θαη 10%, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

αλσηέξσ επηκέξνπο απνδφζεηο ησλ λέσλ κνλάδσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

θαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη ππνρξεσηηθή ε πνηφηεηα ησλ ηειηθά επεμεξγαζκέλσλ 

ζηξαγγηζκάησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ πίλαθα ηεο ζει. 23 ηεο Σ..Τ., ζην ππ’ Α.Π.: 24334/2-

3-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Αηηηθήο, θαζψο θαη ζηνπο πίλαθεο 1, 4 θαη 6 ηεο ΚΤΑ 

145116/2011 (ΦΔΚ 354Β) φπσο ηζρχεη. Δπηπξφζζεηα, παξαθαινχκε φπσο επηβεβαησζεί φηη ηα 

πνζνζηά απνκάθξπλζεο N-NH4 θαη BOD5 πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2 Πξνδηαγξαθέο 

βηνινγηθήο βαζκίδαο ζηε ζει. 27 ηεο ΣΤ, αθνξνχλ ζην επεμεξγαζκέλν ζηξάγγηζκα κεηά ηηο κνλάδεο 

MBR θαη πξηλ ην ζηάδην επεμεξγαζίαο κε Αληίζηξνθε Ώζκσζε. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Δπηβεβαηψλεηαη 

ΔΡΧΣΖΜΑ 5: 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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ην Κεθάιαην 4. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ, ππνθεθάιαην 4.4 Νέεο κνλάδεο MBR UF ηεο Σ.Τ. ζηε ζει. 28 αλαθέξεηαη: «… 

Σν παξαγφκελν δηήζεκα απφ ηελ δηάηαμε κεκβξαλψλ θαηαιήγεη κέζσ θνηλνχ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ 

ζε δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. …». Γεδνκέλνπ φηη ε πίεζε ζηνλ αγσγφ ηνπ δηεζήκαηνο ησλ 

κνλάδσλ MBR UF κπνξεί λα είλαη ρακειή, αλάινγα θαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

παξαθαινχκε φπσο επηβεβαησζεί φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θνηλνχ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ 

γηα ην δηήζεκα ησλ κνλάδσλ MBR UF. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

Η ρξήζε θνηλνχ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ γηα ην δηήζεκα ησλ κνλάδσλ MBR UF πξνο ηε δεμακελή 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 6: 

Παξαθαινχκε φπσο θαζνξηζηεί ν Βαζκφο Απφδνζεο ηεο κνλάδαο Κξπζηαιινπνηεηή.  

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Ο δηαγσληδφκελνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ν φγθνο ηνπ πξντφληνο ηεο κνλάδαο Κξπζηαιινπνηεηή 

αληηζηνηρεί ζην 75% ηνπ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ εηζφδνπ θαη ν φγθνο ηνπ ζπκππθλψκαηνο ζην ππφινηπν 

25%. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 7: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζην άξζξν 4.10, ζει. 32 αλαθέξεηαη ν 

ηξφπνο δηάζεζεο ηεο πνζφηεηαο ζπκππθλσκάησλ εμάηκηζεο ε νπνία δε ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε 

λέα κνλάδα επεμεξγαζίαο άικεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη: 

“Η πνζφηεηα ηνπ ζπκππθλψκαηνο ησλ εμαηκηζηψλ, πνπ δε ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε λέα κνλάδα 

επεμεξγαζίαο άικεο ζα δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία κέζσ θαηάιιεισλ 

νξηδφληησλ δηαρπηήξσλ ζε πςειά ζεκεία ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλαγιχθνπ” θαη  

“Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πηζαλέο ζέζεηο 

εγθαηάζηαζεο δηαρπηήξσλ ζε πςειά ζεκεία ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλαγιχθνπ”.  

Με δεδνκέλν φ,ηη  

• εθηφο ησλ δηαρπηήξσλ ζα απαηηεζεί θαη ινηπφο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο,  

• νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο ηεο άικεο βξίζθνληαη εθηφο ησλ 

επηηξεπφκελσλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο θαη αλαδηάηαμεο φπσο απηά νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ,  

παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο καδί κε ηηο ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηάζεζεο ζπκππθλσκάησλ εμάηκηζεο εμαηξείηαη απφ ηα ζεκεία πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα 

Πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο θαη νη ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο 

παξαπξντφλησλ εμαηξνχληαη απφ ηα ζεκεία πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ 

εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο ΣΤ. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 8: 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζηηο απαηηήζεηο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ ΥΤΣΑ ΙΙ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθηφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ (δεμακελέο, θηήξηα 

θιπ) κε ηελ θαηαζθεπή ίδησλ ππνδνκψλ ζηηο λέεο ζέζεηο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

Ο δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζθεπάζεη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξνζθεξφκελε 

ιχζε ηνπ. ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ηεθκεξηψλεη φηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο 

ΜΔ Α. Ληνζίσλ θαη ηεο επαχμεζεο δπλακηθφηεηαο ησλ ΜΔ, νη ππνδνκέο (λέεο θαη πθηζηάκελεο ηεο 

ΜΔ Φπιήο) επαξθνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 9: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζην άξζξν 3, ζει. 25 αλαθέξεηαη φηη 

«…απαηηείηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνβιέςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ην ηξφπν κεηαθνξάο ηεο 

ζεξκφηεηαο ζην λέν ρψξν πνπ ζα κεηαθεξζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο». 

Με δεδνκέλν φηη ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ζεξκνχ λεξνχ δηέξρεηαη αλαγθαζηηθά απφ ην ρψξν 

ηεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ, δηεπθξηλίζηε εάλ κπνξεί λα δεζκεπζεί ρψξνο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν εληφο ηεο 

ΜΔ Α. Ληνζίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ζεξκνχ λεξνχ. Δάλ φρη ζαο 

παξαθαινχκε λα ππνδείμεηε ηνλ ρψξνο απηφ.  

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα δεζκεχζεη ηνλ αλαγθαίν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ρψξν 

γηα ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ. Ο ρψξνο απηφ ζα βξίζθεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνξν 

ηεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ κε ηελ παξαθείκελε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 10: 

ην Παξάξηεκα Ι ηεο δηαθήξπμεο Πεξηερφκελα Σερληθήο Πξνζθνξάο ζηελ ελφηεηα 2. ΓΟΜΗ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζηελ παξάγξαθν 5. Αλαθέξνληαη ηα εμήο  

Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ησλ λέσλ δηθηπψλ (βαξπηηθψλ θαη πηεζηηθψλ) αιιά θαη ησλ πθηζηάκελσλ πνπ 

ππφθεηληαη ηξνπνπνηήζεηο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο δνκεκέλα σο θάησζη: 

Α. Γίθηπα ΜΔ Φπιήο  

Β. Γίθηπα ΜΔ Α. Ληνζίσλ  

Γ. Γίθηπα θηλεηήο ΜΔ κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ 

Γ. Γίθηπα κεηεγθαηεζηεκέλεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ  

Δ. Γίθηπα ρψξνπ ΟΔΓΑ  

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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Γεδνκέλνπ φηη ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ΜΔ Άλσ Ληνζίσλ γίλεηαη ζε ρψξν παξάπιεπξα θαη εληφο ηεο 

ΜΔ ΥΤΣΑ Φπιήο ζε κία εληαία θεληξηθή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ παξαθαινχκε 

φπσο επηβεβαηψζεηε φηη νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ησλ δηθηχσλ ηεο κεηεγθαηεζηεκέλεο ΜΔ Άλσ 

Ληνζίσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ππνβιεηέν Α ησλ δηθηχσλ ΜΔ Φπιήο κε θνηλφ ηίηιν «Α. Γίθηπα 

ΜΔ Φπιήο -  Γ. Γίθηπα κεηεγθαηεζηεκέλεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ». 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Δπηβεβαηψλεηαη φηη νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ησλ δηθηχσλ ηεο κεηεγθαηεζηεκέλεο ΜΔ Άλσ Ληνζίσλ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ππνβιεηέν Α ησλ δηθηχσλ ΜΔ Φπιήο κε θνηλφ ηίηιν «Α. Γίθηπα ΜΔ 

Φπιήο -  Γ. Γίθηπα κεηεγθαηεζηεκέλεο ΜΔ Α. Ληνζίσλ» 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 11: 

ην Παξάξηεκα 1Α Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ ΗΜ ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ζην θεθάιαην 

1 ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ζηελ ελφηεηα 1.6 Πξνδηάγξαθεο αληιηψλ ζηελ παξάγξαθν 1.6.1 

Γεληθά, ζηε ζει. 15 αλαθέξεηαη : «…Κάζε αληιία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ελ μεξψ ζα έρεη ζηελ 

αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε κηα κνχθα 1/2” κε ηξίνδν νξεηράιθηλε βάλα 1/2”. Η βάλα ζα είλαη 

θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ καλνκέηξνπ θαη γηα ηελ ιήςε δεηγκάησλ. …». 

Καζψο ζηα πξνβιεπφκελα δίθηπά πεξηιακβάλνληαη πνιιά «ελ μεξψ» αληιηνζηάζηα κε δηαθνξεηηθέο 

δηακέηξνπο αγσγνχ αλαξξφθεζε θαη θαηάζιηςεο, αλάινγα θαη κε ηελ παξνρή ηεο αληιίαο, 

παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ε δηάκεηξνο «1/2”» ηνπ πδξαπιηθνχ εμαξηήκαηνο  (κνχθα) 

αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν ηνπ καλνκέηξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη δελ αθνξά ηελ δηάκεηξν ηνπ 

αληίζηνηρνπ αλαξξνθεηηθνχ ή θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, ε επηινγή ηνπ νπνίνπ είλαη πξντφλ ησλ 

ζρεηηθψλ πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

Δπηβεβαηψλεηαη 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 12: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4.6. ζει. 30 

αλαθέξεηαη φηη: «Ο δηαγσληδφκελνο επίζεο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ηα 

πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή (9001, 18001, 45001) ησλ κνλάδσλ RO».  

Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηζρχο ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007 ήηαλ ε 11ε 

Μαξηίνπ 2021 (κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά θαζίζηαληαη άθπξα) θαη πιένλ ζε 

ηζρχ βξίζθεηαη ην πξφηππν ISO 45001:2018 ην νπνίν είλαη ε «ζπλέρεηα» ηνπ OHSAS 18001:2007, 

παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε πσο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζεί ην πξφηππν 18001:2007 αιιά κφλν 

ηα πξφηππα 9001 θαη 45001. 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 

9001 θαη 45001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κνλάδσλ RO ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ 

πξνηχπνπ 18001 εθφζνλ απηφ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην 45001 

ΔΡΧΣΖΜΑ 13: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1Α, ζην άξζξν 1, 

παξάγξαθνο 1.3. ζει. 8-9 αλαθέξεηαη φηη: «Οη κεκβξάλεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο ηνπ πξψηνπ 

ζηαδίνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εθαξκνγή απνθιεηζηηθά ζε εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ». 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε φηη ην δεηνχκελν είλαη κεκβξάλεο θαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθήο εθαξκνγήο 

κεκβξαλψλ θαζψο θαλέλαο θαηαζθεπαζηήο δελ παξάγεη κεκβξάλεο απνθιεηζηηθά γηα κηα ρξήζε 

απνθιείνληαο νπνηαδήπνηε άιιε. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Σν δεηνχκελν είλαη ε πξνκήζεηα κεκβξαλψλ θαηάιιεισλ γηα εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ φπσο απηέο πνπ απαηηεί ν ελ ιφγσ δηαγσληζκφο. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ 14: 

ην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» (ΣΤ), ζην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4.3. ζει. 28 

αλαθέξεηαη φηη: «…εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, λα πξνζθνκίζεη επίζεκα 

ππνινγηζηηθά θχιια ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, κέζα απφ 

αλαγλσξηζκέλν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο φπσο GPSX, SUMO, WEST θ.α.. Σα δεδνκέλα απηά ζα 

έρνπλ αλαπαξαρζεί θαη ππνινγηζηεί γηα έλα θχθιν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ 365 

εκεξψλ». 

Με δεδνκέλν φηη, πνιινί εθ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζπζηεκάησλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο έρνπλ 

αλαπηχμεη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, ζαο παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη γίλνληαη απνδεθηά ππνινγηζηηθά 

θχιια ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο εγγπάηαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.  

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:  

Δπηβεβαηψλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηά θαη ππνινγηζηηθά θχιια ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή-πξνκεζεπηή, 

ζπλνδεπφκελα απφ γξαπηή εγγχεζε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ». 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιψ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 
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Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

     Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. 

2. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

4. Σελ δηαθήξπμε ηνπ ΔΓΝΑ. 

5. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85).  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

ΤΠΔ» (Α΄ 133).  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4954/2022 (Α΄136) «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2019/788 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2019/1799 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα επηκέξνπο επηγξακκηθά 

ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο - Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ έιεγρν 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ θνκκάησλ, ζπλαζπηζκψλ θαη ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θαη αηξεηψλ - 

Λνηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο» θαη δε ην άξζξν 78. 

 

            Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ. 
 
    

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

1. Γέρεηαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

4. Υνξεγεί δηεπθξηλήζεηο επί εξσηεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο «ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΣΗ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ», ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην εηζεγεηηθφ ηεο παξνχζεο. 

5. Η παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη.  

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

              Δθδφζεθε ε κε αξηζκ. 353/2022 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

 
          Αθήνα, 15-11-2022 

 

  

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιφηάκης Νίκος 

Παππούς Υρήζηος 

Μποσραχμης Γημήηρης 

μέρος Ηφάννης 

  Μποσρνούς Δσάγγελος 

    Κοζμόποσλος Δλεσθέριος 
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