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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   2/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων (2η) 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. 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. Τη εισήγηση της Διεύθυνσης ΔΥπΑ. 

 

Παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης: 

 

Ερώτημα 1: 

Δεδομένου ότι στα ΤΔ ορίζονται σαφώς οι μέγιστες και ελάχιστες απαιτούμενες τιμές για 

τους στόχους του υπολείμματος, της εκτροπής ΒΑΑ και της ανάκτησης ανακυκλωσίμων, 

βάσει των οποίων καθορίζεται και η βαθμολογία για τα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 

14 της Διακήρυξης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 

εγγυηθούν –και προφανώς να βαθμολογηθούν για αυτό-  για διαφορετικές τιμές από αυτές 

που προκύπτουν από το ισοζύγιο μάζας που έχουν υποβάλει.  

Για παράδειγμα, αν από το ισοζύγιο μάζας προκύπτει ποσοστό υπολείμματος 24% (δηλ. 

μικρότερο από το ελάχιστο επιθυμητό), ο διαγωνιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να 

εγγυηθεί για ποσοστό 26% και να βαθμολογηθεί για αυτό. Αντίστοιχα, αν από το ισοζύγιο 

μάζας προκύπτει ποσοστό ανάκτησης ανακυκλωσίμων 32%, ο διαγωνιζόμενος να έχει τη 

δυνατότητα να εγγυηθεί για ποσοστό 27%. 

 

Απάντηση: 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να εγγυηθεί για τιμή-στόχο η οποία θα τεκμηριώνεται 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα στην Τεχνική του Προσφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή για 

την οποία θα εγγυηθεί πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή που υπολογίζεται στα ισοζύγια 

μάζας της Τεχνικής του Προσφοράς. 

 

Ερώτημα 2: 

Στο Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς, αναφέρεται:  

«α) Σύστημα λειτουργίας και ελέγχου της μονάδας και οργανόγραμμα προσωπικού  

Ο Διαγωνιζόμενος στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσει το μοντέλο οργάνωσης της παροχής 

των υπηρεσιών κατά την λειτουργία του έργου και το οργανόγραμμα του προσωπικού με 

την κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του έργου και το Οργανόγραμμα του προσωπικού, τα επίπεδα 

διοίκησης.»  
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Ωστόσο, στα τεύχη δημοπράτησης δε γίνεται ουδεμία αναφορά σε Κανονισμό Λειτουργίας 

του έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι υποχρέωση των διαγωνιζόμενων να 

συμπεριλάβουν στην Τεχνική μελέτη Προσφοράς τους, Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα 

με τον οποίο θα γίνει και η κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Λειτουργίας του 

Έργου. Στην περίπτωση όπου απαιτείται η σύνταξη από τους διαγωνιζόμενους Κανονισμού 

Λειτουργίας και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στα Τεύχη, 

παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί το απαιτούμενο περιεχόμενο αυτού. 

 

Απάντηση: 

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Κανονισμού Λειτουργίας της 

εγκατάστασης από τους διαγωνιζόμενους στα πλαίσια της σύνταξης του Φακέλου Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 

Ερώτημα 3: 

Στο Τεύχος 8Α «Τεχνική Περιγραφή» παρ. 7.4.8, σελ. 92, για την εγκατάσταση εξαερισμού 

αναφέρεται ότι «Το δίκτυο αεραγωγών θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτη λαμαρίνα 

κυκλικής διατομής». 

Επίσης στο Τεύχος 8Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» παρ. 6.6.1, και 6.6.2. σελ. 127 αναφέρεται 

ότι «Το πρωτεύον δίκτυο των αεραγωγών εντός των κτιρίων, καθώς επίσης και το υπέργειο 

εκτός των κτιρίων θα κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής 

διατομής. ……. Ιδίως όσον αφορά τα δίκτυα αεραγωγών απαγωγής των απαερίων των 

μονάδων βιολογικής επεξεργασίας, για τα οποία επειδή τα απαέρια είναι ιδιαίτερα 

διαβρωτικά, θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της παρ. 7.4.8 του τεύχους Α της 

ΤΣΥ……. Οι χαλυβδινοι αεραγωγοί θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, 

κατασκευασμένοι από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα (λαμαρίνα).». 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι, εκτός από τα δίκτυα αεραγωγών των μονάδων 

βιολογικής επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα, στα υπόλοιπα 

κτίρια τα δίκτυα αεραγωγών θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

Τεύχος 8Β, από χαλυβδοελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένα 

φύλλα χάλυβα (λαμαρίνα). 

 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται ότι, εκτός από τα δίκτυα αεραγωγών των μονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα, στα υπόλοιπα κτίρια τα 
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δίκτυα αεραγωγών θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Τεύχος 8Β, 

από χαλυβδοελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένα φύλλα 

χάλυβα (λαμαρίνα). 

 

Ερώτημα 4:  

 Στο άρθρο «14.1 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης και 

συγκεκριμένα στο κριτήριο «Κ.3.1 Σύστημα Λειτουργίας - Ελέγχου της Μονάδας και 

Οργανόγραμμα Προσωπικού - Συντελεστής Βαρύτητας 50%.», αναφέρεται: «[…]Στο Σύστημα 

Λειτουργίας – Ελέγχου της Μονάδας –Οργανόγραμμα Προσωπικού, αξιολογείται η 

καταλληλόλητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών κατά την λειτουργία 

του έργου, η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας 

Λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του έργου και το 

Οργανόγραμμα του προσωπικού, τα επίπεδα διοίκησης καθώς και η επάρκεια της 

προτεινόμενης ανωτέρω Ομάδας σε σχέση με τη δομή και την συνοχή της.» 

Στο «Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς / B: Μεθοδολογία υλοποίησης της 

λειτουργίας (ΜΥΛ) / α) Σύστημα λειτουργίας και ελέγχου της μονάδας και οργανόγραμμα 

προσωπικού» αναφέρεται: «Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα πρέπει να παρουσιάσει τα 

ακόλουθα:  

• Το σύστημα, το οποίο θα εφαρμόσει, για την διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας της 

μονάδας, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της ποιοτικής απόδοσής της.  

• Την τεκμηρίωση του προσφερόμενου απαιτούμενου προσωπικού για την ορθή λειτουργία 

της Μονάδας. 

•Την μεθοδολογία παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Οχλήσεων, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει τις παραμέτρους παρακολούθησης, την συχνότητα και την μέθοδο 

μέτρησης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί:  

i. ότι με τον όρο «επάρκεια της προτεινόμενης ανωτέρω Ομάδας σε σχέση με τη δομή και 

την συνοχή της» του υποκριτηρίου Κ3.1 αξιολογείται το περιεχόμενο του παραδοτέου 

«τεκμηρίωση του προσφερόμενου απαιτούμενου προσωπικού για την ορθή λειτουργία της 

Μονάδας» του Παραρτήματος Ι  

ii. ότι στο παραδοτέο «τεκμηρίωση του προσφερόμενου απαιτούμενου προσωπικού για την 

ορθή λειτουργία της Μονάδας» πρέπει να αναφέρονται οι θέσεις εργασίας, ο απαραίτητος 

αριθμός των ατόμων για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και τεκμηρίωση της επάρκειας 

του αριθμού αυτού για την ορθή λειτουργία της Μονάδας.  
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iii. ότι δεν απαιτείται ονομαστική αναφορά για τα μέλη της Ομάδας Λειτουργίας του Έργου/ 

προσωπικού λειτουργίας.  

iv. τι νοείται και αξιολογείται με τον όρο «συνοχή».  

 

Απάντηση: 

i. Επιβεβαιώνεται 

ii. Επιβεβαιώνεται 

iii. Επιβεβαιώνεται 

iv. Διευκρινίζεται ότι η τεκμηρίωση της συνοχής της Ομάδας Λειτουργίας του Έργου 

καλύπτεται από την επαρκή και σαφή παρουσίαση της κατανομής αρμοδιοτήτων των 

μελών της Ομάδας, το οργανόγραμμα του προσωπικού καθώς και την παρουσίαση των 

επιπέδων διοίκησης για τη διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας της Μονάδας. 

 

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

 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης ΔΥπΑ 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ 

Βασίλης Πετρόπουλος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
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