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1 ΤΕΥΧΟΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ 

1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το άρθρο 24.2. της Διακήρυξης αντικαθίσταται ως εξής: 

 «24.2. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

-α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

-β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

-γ) υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να περιγράφονται αναλυτικά 

τα αποδεικτικά των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 22.Β έως και 22.Ε. Σε περίπτωση 

στήριξης στις ικανότητες τρίτων φορέων, οι φορείς αυτοί πρέπει επίσης, επί ποινή 

αποκλεισμού να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με πλήρεις και 

αναλυτικές περιγραφές των αποδεικτικών των ικανοτήτων που δανείζουν στον 

προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης στήριξης και παροχής των σχετικών 

πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.» 

1.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΣΕΛ. 3 τροποποιείται ως κάτωθι: 

Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Διακήρυξης, έκαστος διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην 

τεχνική του προσφορά φάκελο οριστικής μελέτης του έργου με περιεχόμενα που 

καθορίζονται από το Τεύχος «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 

Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα παραδοτέα κάθε τεχνικής προσφοράς, είναι τα 

ζητούμενα του κανονισμού μελετών του έργου και θα συνταχθούν σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης. Δεν απαιτείται η υποβολή επιπλέον στοιχείων σε επίπεδο μελετών.  

1.3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  / 22.Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Η παράγραφος της Διακήρυξης «22.Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» 

τροποποιείται ως κάτωθι: 

(γ) Κάθε διαγωνιζόμενός θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:  

• Να έχει κατασκευάσει τουλάχιστον μία (1) μονάδα μηχανικής και βιολογικής 

επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων με δυναμικότητα ΑΣΑ ίση ή 

μεγαλύτερη των 15.000 tn ανά έτος κατά την τελευταία δεκαετία.  
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Με τον όρο βιολογική επεξεργασία θεωρείται τεχνολογία παρόμοια με την 

ζητούμενη από τα ΤΔ και στην οποία αποδεδειγμένα επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 

ποιότητα κόμποστ ή κόμποστ τύπου Α σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τευχών 

δημοπράτησης.  

• Να έχει κατασκευάσει έναν ΧΥΤ δυναμικότητας τουλάχιστον 200.000 m3  

• Να έχει λειτουργήσει ΧΥΤ ετήσιας δυναμικότητας τουλάχιστον 10.000 m3 για 

διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.  

Παράλληλα με την ανωτέρω προσθήκη διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο reference της 

μονάδας βιολογικών διεργασιών αφορά σε είσοδο οργανικών υλικών από αστικά 

απορρίμματα, δηλαδή είτε οργανικό κλάσμα από ΑΣΑ είτε οργανικό κλάσμα που 

προκύπτει από Διαλογή στην πηγή. 

1.4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο Πίνακας στην σελ. 26, τελευταία σειρά, τροποποιείται ως εξής: 

 

 

≥ 3  
ημέρες 

Συμφωνεί η διαστασιολόγηση των χώρων 
αποθήκευσης των εισερχόμενων ρευμάτων 
αποβλήτων που περιέχεται στο τεύχος 2.1 της 
μελέτης του διαγωνιζόμενου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.2.3 της ΤΠ; 

  

1.5 ΑΡΘΡΟ 22.Γ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 «Τροποποιείται το άρθρο 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής: 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για τις κατηγορίες έργων και τάξεις 

κατάταξης που αναφέρονται στο άρθρο 21 και στο άρθρο 23.4. της παρούσης. 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς πρέπει 

να διαθέτουν κατά το έτος 2019 (τελευταίες δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις) πάγια 

στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30 % σε Ακίνητα 

και 30 % Μηχανολογικός Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια 

Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις > 0,6. 

(β) Υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65, παρ. 1 του ΠΔ 71/2019 (ως 

προς τη μεταβατική περίοδο για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθώς και του 

άρθρου 188, παρ. 5 του Ν. 4635/2019 (ως προς  τη μεταβατική περίοδο ισχύος των 

βεβαιώσεων Μ.Ε.Ε.Π.), ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 
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εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 

3669/2008, όπως ισχύει. 

(γ) Πρέπει να διαθέτουν επίσης κατά την τελευταία 3ετία (2017-2018-2019) αθροιστικό 

κύκλο ειδικό εργασιών: 

Στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τουλάχιστον 1.031.500 €.» 

 

1.5 ΑΡΘΡΟ 23 «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 

 «Τροποποιείται το άρθρο 23.4.-α της Διακήρυξης ως εξής: 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β  

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα [μόνο για του υποψήφιου εργολήπτες 

των οποίων οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ είναι σε ισχύ κατά την 03η-Ιουλίου 2019, 

σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ΠΔ 71/2019 (ως προς τη 

μεταβατική περίοδο για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθώς και του άρθρου 188 

παρ. 4 του Ν. 4635/2019 (ως προς τη μεταβατική περίοδο ισχύος των βεβαιώσεων Μ.Ε.Ε.Π.)] 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4ης 

τάξης και άνω, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3ης τάξης και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης 

τάξης και άνω, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης τάξης και άνω KAI ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης 

τάξης και άνω.». 

 «Τροποποιείται το άρθρο 23.5. της Διακήρυξης ως εξής: 

23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ: 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στις κατηγορίες και τάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.4.α), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει, [μόνο για τους υποψήφιους εργολήπτες των οποίων οι βεβαιώσεις 

εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. είναι σε ισχύ κατά την 03η – Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τις 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1 του ΠΔ 71/2019 (ως προς τη μεταβατική 

περίοδο για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθώς και του άρθρου 188, 

παρ. 5 του Ν.4635/2019 (ως προς τη μεταβατική περίοδο ισχύος των βεβαιώσεων 

Μ.Ε.Ε.Π.)]  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη 

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 
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που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22Γ, ενώ 

για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα 

από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, η απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 22.Γ. (α) γίνεται: 

Με την υποβολή οικονομικών καταστάσεων ή αποσπασμάτων οικονομικών καταστάσεων 

των οικονομικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

• Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ή 

δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του 

οικονομικού έτους 2019, τότε θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ο κύκλος εργασιών ή οι αντίστοιχες 

φορολογικές δηλώσεις, συνοδευόμενες σε κάθε περίπτωση από βεβαίωση – 

θεώρηση ορκωτού λογιστή. 

• Σε περίπτωση νεοσύστατου οικονομικού φορέα τα στοιχεία θα παρουσιαστούν 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, 

εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες.  

Επιπλέον, για την απόδειξη των απαιτούμενων δεικτών Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 0,6, 

για το έτος 2019, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση ορκωτού λογιστή. 

Η απόδειξη της απαίτησης του κύκλου εργασιών του άρθρου 22.Γ. (γ) γίνεται: 

Για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις από την υποβολή του ΜΕΕΠ στην κατηγορία 

και τάξη των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.4. α και με την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται το ειδικός κύκλος εργασιών στην 

κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων κατά την τελευταία 3ετία (2017-2018-2019).  

Ειδικά για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης 

από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
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ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  […]» 

1.6 ΑΡΘΡΟ 24 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 «Τροποποιείται το άρθρο 24.4. της Διακήρυξης ως εξής: 

Περιεχόμενο Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος 

«Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο 

παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλων οι σχετικές φόρμες.» 

1.7 ΑΡΘΡΟ 11.1. «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 «Τροποποιείται το άρθρο 11.1 της Διακήρυξης ως εξής: 

11.1. Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)  
 
«Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τρία  (3) διακριτά τμήματα, την κατασκευή του έργου 

της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, την προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού και την 

υπηρεσία λειτουργία για 5 έτη. […] -κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο ως έχει-».» 

1.8 ΑΡΘΡΟ 13.2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 «Τροποποιείται το άρθρο 13.2. της Διακήρυξης ως εξής: 

«Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τα 

επιμέρους τμήματα του έργου, συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 παρ. 2 (γ) του ν. 4412/2016. 

Στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων απαγορεύεται ρητά η αρνητική έκπτωση 

και στις επιμέρους ομάδες εργασιών/τμήματα έργου (άρθρα τιμολογίου) που απαρτίζουν 

το τμήμα Α (κόστος κατασκευής του έργου της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ), τα οποία έχουν 

περιληφθεί στον προϋπολογισμό δημοπράτησης. Αντίστοιχα απαγορεύεται ρητά η 

αρνητική έκπτωση στο τμήμα Β (κόστος προμήθειας κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού) 

και στο τμήμα Γ (κόστος υπηρεσίας λειτουργίας για 5 έτη)»  

1.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – Κ1.1 & Κ1.2 

Το υποκριτήριο Κ1.1 στη σελ. 22-23, τροποποιείται ως εξής: 

Υποκριτήριο Κ1.1: έκπτωση επί του κατασκευαστικού κόστους του προϋπολογισμού μελέτης 

(16.001.383,66 €) 

Το Κ1.1 έκαστου οικονομικού φορέα είναι η έκπτωση επί του κατασκευαστικού κόστους του 

προϋπολογισμού μελέτης και θα προκύπτει με βάση τον τύπο: 

Κ1.1= (( ΠΜκκ - Πκκ) / ΠΜκκ )*100% 
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όπου : 

Πκκ: Προσφορά διαγωνιζόμενου αναφορικά με το κατασκευαστικό κόστος 

ΠΜκκ: Κατασκευαστικό κόστος του προϋπολογισμού μελέτης 

Στο κατασκευαστικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προμήθειας του κινητού 

εξοπλισμού. 

Το υποκριτήριο Κ1.2 στη σελ. 23, τροποποιείται ως εξής: 

Υποκριτήριο Κ1.2: έκπτωση επί του λειτουργικού κόστους του προϋπολογισμού μελέτης 

(5.140.035,00 €) 

Το Κ1.2 έκαστου οικονομικού φορέα είναι η έκπτωση επί του λειτουργικού κόστους του 

προϋπολογισμού μελέτης και θα προκύπτει με βάση τον τύπο: 

Κ1.2= ((ΠΜλκ - Πλκ) / ΠΜλκ )*100% 

όπου : 

Πλκ : Προσφορά διαγωνιζόμενου αναφορικά με το λειτουργικό κόστος 

ΠΜλκ : Λειτουργικό κόστος του προϋπολογισμού μελέτης 

Στο κατασκευαστικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προμήθειας του κινητού 

εξοπλισμού. 

1.10 ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – Κ2, Κ3, Κ4 

Τα κριτήρια Κ2, Κ3, Κ4 αφενός μεν είναι απολύτως ορισμένα, αφετέρου δε προσιδιάζουν 

πλήρως με το αντικείμενο του έργου, είναι εύλογα και τελούν σε πλήρη αναλογία με τις 

απαιτήσεις κατασκευής και λειτουργίας του, ενώ εξάλλου συμπεριλαμβάνονται στις 

ενδεικτικές κατηγορίες κριτηρίων του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

1. Πιο συγκεκριμένα (άρθρο 14 της διακήρυξης) το κριτήριο «Κ.2 Ομάδα Έργου» 

υποδιαιρείται στις κάτωθι υποομάδες κριτηρίων: Κ.2.1 (50%): Βαθμός επάρκειας της 

προτεινόμενης ομάδας, ήτοι στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας με 

μηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων με αερόβια 

κομποστοποίηση (παρόμοιας με το δημοπρατούμενο έργο). Στη στελέχωση τής 

προτεινόμενης ομάδας πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι κάτωθι: 1. Ένας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) με εμπειρία σε λειτουργία 

μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με εμπειρία σε θέση επίβλεψη 

λειτουργίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. 2. Ένας 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) με εμπειρία σε λειτουργία μονάδων 

επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με εμπειρία σε θέση υπευθύνου συντήρησης σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων. 3. Ένας Χημικός Μηχανικός (ΠΕ) με εμπειρία σε 

λειτουργία μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με αποδεδειγμένη εμπειρία 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Διεργασιών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
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απορριμμάτων. Κ.2.2 (25%): Βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του 

οργανογράμματος για την υλοποίηση του έργου. Κ.2.3 (25%): Βαθμός αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση 

με συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις.  

Σε ό,τι αφορά στο κριτήριο  Κ.2.1 είναι διαυγές ότι βαθμολογείται ο βαθμός επάρκειας των 

ζητούμενων Μηχανικών (ηλεκτρολόγων και χημικού μηχανικού) σε Μονάδες Επεξεργασίας 

με μηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων με αερόβια 

κομποστοποίηση (παρόμοιας με το δημοπρατούμενο έργο). Άρα στο συγκεκριμένο κριτήριο 

αναφέρεται και ότι πρέπει να είναι εμπειρία από συναφή Μονάδα (ως προς το είδος και τη 

δυναμικότητα) αλλά και σε ποιο ακριβώς αντικείμενο / τμήμα απασχόλησης της Μονάδας 

θα πρέπει να υπάρχει εμπειρία.  Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια Κ.2.2 και Κ.2.3 προκύπτει ότι 

αφορούν στη βαθμολόγηση δύο διακριτών αντικειμένων που ουδόλως συγχέονται μεταξύ 

τους. Με το πρώτο βαθμολογείται η αποτελεσματικότητα της δομής του οργανογράμματος 

(συνοχή, επάρκεια, επικουρικότητα, κ.λπ.) και με το δεύτερο η αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις, ήτοι ο τρόπος και βαθμός ένταξης της προτεινόμενης 

ομάδας στο ανωτέρω οργανόγραμμα. 

2. Το κριτήριο «Κ.3 Μεθοδολογία υλοποίησης της λειτουργίας (ΜΥΛ)» υποδιαιρείται στις 

κάτωθι υποομάδες κριτηρίων: Κ.3.1 (60%): Σχέδιο Λειτουργίας του Έργου, Κ.3.2 (40%): 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης και Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών 

Οχλήσεων.  

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι σαφές ότι συνδέονται με το στάδιο λειτουργίας του 

έργου. Μέσω αυτών θα εξεταστεί αφενός μεν η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων κατά 

μόνας και μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με τα εισερχόμενα απορρίμματα και αφετέρου ο 

τρόπος με τον οποίο ο ανάδοχος θα διασφαλίζει την ορθή και σύμφωνη με τους 

περιβαλλοντικούς όρους λειτουργία του έργου μέσω του εφαρμοστέου προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης αλλά και πως θα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών οχλήσεων που προκαλούνται από τις διενεργούμενες εργασίες στη ΜΕΑ 

και στο ΧΥΤΥ (οσμές, σκόνες, κ.λπ.).  

3. Το 4ο Κριτήριο «Κ.4: Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης της σύμβασης» αφορά στον 

χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης της σύμβασης.  

Όπως αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη η υλοποίηση τής σύμβασης θα γίνει στα χρονικά όρια 

που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξή και την ΕΣΥ. Οι διαγωνιζόμενοι, σε αυτά τα 

χρονικά όρια, θα πρέπει να σχεδιάσουν χρονικό προγραμματισμό ώστε να τεκμηριώσουν την 

ρεαλιστικότητα τήρησης του χρονοδιαγράμματος και να θέσουν τις προτεραιότητες τους 

όσον αφορά την διαδοχή των εργασιών και των προμήθειών. Θα αξιολογηθούν οι επιλογές 

των διαγωνιζόμενων όσον αφορά στην επιλογή των προτεραιοτήτων, τον περιορισμό των 

οχλήσεων κατά την κατασκευή, και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων συνθήκων που 

επικρατούν στην περιοχή του έργου. Επομένως ουδεμία ασάφεια υπάρχει σχετικά με το εάν 

πριμοδοτείται ο μικρότερος χρόνος κατασκευής ή το καλύτερο χρονοδιάγραμμα. 
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1.11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• Η πρόταση του Παραρτήματος ΙΙ στη σελ. 7 «Συμπληρωμένο πίνακα υπολογισμού 

ηλεκτρικών καταναλώσεων» τροποποιείται ως κάτωθι:  

«Συμπληρωμένο πίνακα υπολογισμού εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικών 

καταναλώσεων νέων έργων ΜΕΑ - ΧΥΤΥ» 

Επιπλέον η ίδια ακριβώς απαίτηση προστίθεται και στον ΚΜΕ στα περιεχόμενα του 

Τεύχους 2.2 «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές» 

• Η απαίτηση του Παραρτήματος ΙΙ «Σχέδια των γενικών διατάξεων (outline drawings) 

και τοπογραφικά διαγράμματα και ενδεικτικές τομές φυσικού και τελικού εδάφους 

στα οποία παρουσιάζονται όλα τα μηχανήματα του βασικού εξοπλισμού» 

τροποποιείται ως κάτωθι:  

«Σχέδια των γενικών διατάξεων με τις επιμέρους μονάδες του έργου (outline 

drawings) και τοπογραφικά διαγράμματα και ενδεικτικές τομές φυσικού και τελικού 

εδάφους στα οποία θα παρουσιάζονται όλα τα κτίρια και οι μονάδες με τα 

μηχανήματα του βασικού εξοπλισμού». 

Επιπλέον η ίδια ακριβώς απαίτηση προστίθεται και στον ΚΜΕ στα περιεχόμενα του 

Τεύχους 2.2 «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές» 
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2 ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.1 ΆΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Όσον αφορά τις προβλέψεις της ΕΣΥ στο άρθρο της παρ. 4.1, αυτές τροποποιούνται ως εξής:  

«Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που διαγωνίζονται θα πρέπει να προβούν, με δική τους 

ευθύνη, φροντίδα, δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, μετρήσεις, ώστε 

να μπορούν να υποδείξουν στην Τεχνική Προσφορά τους πιθανούς χώρους για μελλοντική 

επέκταση των εγκαταστάσεων για παραγωγή δευτερογενών καυσίμων. Οι θέσεις αυτές θα 

υποδειχθούν στα Σχέδια και στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς όμως, οι αντίστοιχες 

εργασίες, να αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού, ούτε φυσικό, ούτε οικονομικό.  

Παράλληλα οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που διαγωνίζονται θα πρέπει να προβούν, με 

δική τους ευθύνη, φροντίδα, δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, 

μετρήσεις, ώστε να μπορούν να υποδείξουν στην Τεχνική Προσφορά Σχέδιο αντιμετώπισης 

μεταβατικής διαχείρισης των αποβλήτων, έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της 

εγκατάστασης».  

2.2 ΑΡΘΡΟ 17 

• Στο άρθρο 17 της ΕΣΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ τροποποιείται το σημείο (β), στη σελίδα 30 ως εξής: 

«Αποκλειστική προθεσμία: «Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης θα υποβληθεί 

…………….. 

β) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του άρθρου 36 της παρούσης». 

• Στο άρθρο 17 της ΕΣΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ τροποποιείται στο σημείο με τίτλο (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ), στη σελίδα 31 το κάτωθι: 

«Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποβάλλει ή/και παραδίδει:  

• αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη και γνωμάτευση θεμελίωσης 

των επιμέρους κατασκευών, τις προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 

δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, 

Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας.  

• Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη 

μόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των Άρθρων 33-34 της παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις 

της Υπηρεσίας.»  
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Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις που αφορούν την σύναψη ασφαλιστικών 

συμβολαίων αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΕΣΥ. 

2.3 ΑΡΘΡΟ 36 

το άρθρο 36 της ΕΣΥ, αναδιατυπώνονται / τροποποιούνται τα κάτωθι: 

 (36.1, Σελ. 69) 
9. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στο άρθρο 36.4 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 37.6 του παρόντος Άρθρου.  

 (36.2, Σελ. 70)  
3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων από τον Ανάδοχο, θα 
ισχύσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 17, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερημερίας θα 
υπολογίζονται:  

• για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους,  
• και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης τους τον Ανάδοχο 

των οφειλόμενων ποσών.  

 (36.3, Σελ. 70) 
2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις του άρθρου 36.4 και 34.6. Δεκτή γίνεται της 
επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy)  

 (36.4, σελ. 71) 
4. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από 
προς αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 
της παρούσας.  
 

2.4 ΑΡΘΡΟ 2 
Στο άρθρο 2 της ΕΣΥ τροποποιείται στη σελίδα 6 το κάτωθι: 
«Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 

καθορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.» 
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3 ΤΕΥΧΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 Η παράγραφος «7.4.1. Έργα διαχείρισης ομβρίων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ» τροποποιείται ως εξής: 

…………….. .«Η κλίση της τάφρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/97 

ανταποκρίνεται στις υδραυλικές απαιτήσεις του ΧΥΤΥ και η μεγίστη ταχύτητα ροής δε θα 

ξεπερνά το 1.5m/sec σε περίπτωση χωμάτινης τάφρου. Σε περίπτωση επενδεδυμένης 

τάφρου η μεγίστη ταχύτητα ροής δε θα ξεπερνά τα 6m/sec» 

………………. 

3.2 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Η παράγραφος «4.3.2. Τελική Κάλυψη», αυτή τροποποιείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ΑΕΠΟ, ως εξής: 

• …………….. 

• Εδαφικό υλικό πάχους 0,7 m 

• Φυτόχωμα πάχους περίπου 1 m ή compost ή μίξη αυτών, επί των οποίων θα 

ακολουθηθεί η δενδροφύτευση. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤ που 

προβλέπεται για δενδροφύτευση θα πρέπει να πληροί τους όρους φυσιολογικής 

ανάπτυξης των φυτών. 

• ………………. 

3.3 ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παράγραφος «1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», τροποποιείται ως εξής: 

Το Έργο (Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ) αναπτύσσεται σε συνολική 

έκταση 30 στρέμματα., εκ των οποίων τα 20 στρέμματα θα καταλαμβάνουν τα κύτταρα του 

ΧΥΤΥ και τα υπόλοιπα θα καταλαμβάνονται από τη Μονάδα Επεξεργασίας και τα λοιπά έργα 

υποδομής. Η έκταση αυτή η οποία βρίσκεται εντός μεγαλύτερης έκτασης, 220 περίπου 

στρεμμάτων, της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ιδιωτικό και θα και η οποία έχει 

αποκτηθεί με διαδικασίες απαλλοτρίωσης. 

3.4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η παράγραφος «2.2.2. Ζύγιση αποβλήτων», προκειμένου να είναι σε συμφωνία με το τεύχος 

των τεχνικών προδιαγραφών, τροποποιείται ως εξής: 

«Ο χώρος ελιγμών και προσεγγίσεως των εισερχόμενων οχημάτων στις θέσεις εκφορτώσεως 

αλλά και το οδικό δίκτυο εν γένει θα πρέπει να επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων 

συνολικού μήκους 12 m και εξωτερικής ακτίνας στροφής 13 m. Ο χώρος …………………….» 
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3.5 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

Η παράγραφος «2.3.1 «Δεξαμενή συλλογής - εξισορρόπησης», σελ. 70, τροποποιείται ως 

εξής: 

«Θα κατασκευαστεί μία κλειστή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον 500m3, όπου θα 

συλλέγονται τα υγρά απόβλητα από τις διεργασίες, τα πλυσίματα των χώρων και τα 

στραγγίδια από τον ενεργό χώρο του ΧΥΤΥ της ΜΕΑ. Κατά συνέπεια ικανοποιείται πλήρως η 

ΚΥΑ 114218/97 η οποία απαιτεί αποθήκευση των παραγόμενων στραγγισμάτων από 

ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών και δίδεται η δυνατότητα 

συγκράτησης αποβλήτων για επεξεργασία αργότερα, σε περίοδο μη αιχμής. 

3.6 ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Η παράγραφος «2.6 «ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΝΙΩΣΗΣ», σελ. 38, τροποποιείται ως εξής: 

«…………… 

Οι αέριες εκπομπές μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα πρέπει να είναι εντός 

των ορίων της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ και ειδικότερα: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ.    Όριο εκπομπών 

ΝΗ3 mg/Nm3     1-20 

Οσμές OUE/Nm3    ≤500 στην έξοδο των συστημάτων απόσμησης 

Αιωρούμενα στερεά mg/Nm3   5-20 

TVOC mg/Nm3     7-20 

Όλες οι διατάξεις αποκονίωσης του Έργου θα σχεδιασθούν θεωρώντας συγκέντρωση σκόνης 

στον αναρροφώμενο αέρα κατ' ελάχιστο 2,5 gr/m3. 

Ο βαθμός απόδοσης των συστημάτων αποκονίωσης και μείωσης οσμών θα πρέπει να είναι 

κατ’ ελάχιστον ο απαιτούμενος από την ΑΕΠΟ του έργου. 

Ειδικότερα τα συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης θα έχουν απόδοση μεγαλύτερη ή 

ίση με 98% και οι οσμές στα όρια του οικοπέδου δεν θα υπερβαίνουν τις 5 Μ.Ο . 

………………. 

3.7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤΥ 

Η παράγραφος «3.5.3 «Ποσοστό παραγωγής υπολείμματος προς ΧΥΤΥ», τροποποιείται ως 

εξής: 

«Το ποσοστό παραγωγής υπολείμματος από τις παραγωγικές διαδικασίες των Τμημάτων του 

Εργοστασίου ορίζεται κατά μέγιστο, ίσο με 36% κ.β. επί των εισερχομένων αποβλήτων ΑΣΑ 

(15.000 tn/yr) όλων των κατηγοριών στην εγκατάσταση. 
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3.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

Η γραμμή επεξεργασίας της μηχανικής διαλογής, όσον αφορά το ρεύμα των προδιαλεγμένων 

ανακυκλωσίμων, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε: 

1. Ο ανεξάρτητος χώρος υποδοχής του συγκεκριμένου ρεύματος και  

2. η συνολική ονομαστική δυναμικότητα της γραμμής μηχανικής διαλογής 

να μπορούν μελλοντικά να αποθηκεύσουν και εν συνεχεία επεξεργαστούν το εισερχόμενο  

ρεύμα των προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων. 

Επομένως: 

1. ο πίνακας εγγυημένων μεγεθών παραμένει ως έχει 

2. κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διασφαλίσει ότι μελλοντικά δύναται να διαχειριστεί 

το εισερχόμενο ρεύμα προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων σε 1 8ωρη βάρδια, ως 

συνολική δυναμικότητα εισόδου και όχι στα επιμέρους τμήματα μηχανικού 

διαχωρισμού. 

3. Η διαχείριση των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο 

αντικείμενο της σύμβασης. 

4. Τέλος το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης τροποποιείται ως κάτωθι (σελ. 25): 

 
Επάρκεια 

επεξεργασίας 
ανακυκλωσίμων 

Η δυναμικότητα της ΜΕΑ για την επεξεργασία 
ανακυκλωσίμων η οποία υπολογίζεται στο τεύχος 2.1 
της μελέτης του διαγωνιζόμενου (διαστασιολόγηση των 
επιμέρους τμημάτων επεξεργασίας, ήτοι υποδοχή και 
γραμμή μηχανικής διαλογής), διαστασιολόγηση του 
αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού) επαρκεί για 
την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων; 

  

Κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητα της ΜΕΑ για την 
επεξεργασία των ανακυκλωσίμων στο τεύχος 2.1 της 
μελέτης του διαγωνιζόμενου (διαστασιολόγηση των 
επιμέρους τμημάτων επεξεργασίας, ήτοι υποδοχή και 
γραμμή μηχανικής διαλογής), διαστασιολόγηση του 
αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού)έχουν ληφθεί 
υπόψη οι παραδοχές σχεδιασμού που απαιτούνται 
σύμφωνα με την ΤΣΥ; 

  

 

3.9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Η παράγραφος «2.4.3 «Επεξεργασία αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛ Σητείας», 

συμπληρώνεται με την κάτωθι πρόταση: 

«Η εισερχόμενη αφυδατωμένη ιλύς (ΕΚΑ 190805) έχει συγκέντρωση στερεών 20% κ.β..  
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3.10 ΣΙΛΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή του εξοπλισμού της γραμμής επεξεργασίας, άρα και του σιλό 

τροφοδοσίας, εναπόκειται στην τεχνική κρίση και λύση έκαστου διαγωνιζόμενου. Ο 

εξοπλισμός των τευχών δημοπράτησης τόσο ως προς το είδος όσο και τη χωροθέτηση είναι 

ενδεικτικός.  

Kάθε διαγωνιζόμενος καλείται να σχεδιάσει την κατ΄ αυτόν βέλτιστη τεχνικά λύση υπό την 

προϋπόθεση της τήρησης των ελάχιστων, μέγιστων, επί ποινή αποκλεισμού, απαραίτητων, 

κοκ, τεχνικών απαιτήσεων κάθε επιμέρους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην τεχνική 

λύση. 

Επομένως στην περίπτωση του συστήματος τροφοδοσίας δύναται να χρησιμοποιηθεί ο 

οποιοσδήποτε τεχνικά δόκιμος τρόπος που να επιτρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές απαιτήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση ανάντη του συστήματος διάνοιξης σάκων, και σε όποιο σημείο προτείνει 

ο διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να πληρείται η απαίτηση για αποθήκευση 60min.  

3.11 ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ 

Όσον αφορά την παράγραφο «1.3.1.1. Παραγωγή ΑΣΑ στην υπό εξέταση περιοχή», και 

σχετικά με τις ποσότητες σχεδιασμού και την εποχιακή διακύμανση διευκρινίζουμε ότι: 

«Οι ετήσιες ποσότητες σχεδιασμού της ΜΕΑ είναι αυτές που αναφέρονται στη συγκεκριμένη 

παράγραφο, ήτοι: 

• ΑΣΑ 15.000 tn/yr 

• Ιλύς 300 tn/yr  

• Προδιαλεγμένα 8.600 tn/yr 

Σχετικά με την εισερχόμενη ιλύ δεν υφίσταται εποχιακή διακύμανση και ισοκατανέμεται 

στους 12 μήνες του έτους.» 

3.12 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ CLO 

Η διάθεση των προϊόντων, ανακυκλωσίμων και CLO, ορίζεται στην ΕΣΥ, ΆΡΘΡΟ 2: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

3.13 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όσον αφορά την παράγραφο «1.3.1.2 Ποιοτική σύσταση αποβλήτων», προκειμένου να 

υπάρχει κοινή βάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, διευκρινίζονται επιμέρους 

ποσοστά μετάλλων, πλαστικών και λοιπών ανακτήσιμων υλικών. Ο πίνακας 8 αντικαθίσταται 

με τον κάτωθι (κατ’ αναλογία τροποποιείται και ο πίνακας στη σελ. 11 του ΚΜΕ): 

  ΕΙΣΟΔΟΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ  

ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

  % κ.β.  %  
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Χαρτί/Χαρτόνι 11,21%  25,00  

Γυαλί 3,40%  3,00  

Δέρμα, Λάστιχο, Ύφασμα 4,79%  35,00  

Τυπωμένο χαρτί (εφημερίδα κ.λπ.) 4,20%  30,00  

Πλαστικό-PET 2,40%  8,00  

Πλαστικό-HDPE 0,80%  11,00  

Πλαστικό- λοιπά, PVC 1,58%  10,00  

Μέταλλο - Fe 2,79%  3,00  

Μέταλλο - Al 0,88%  3,00  

Πλαστικό- Film 6,40%  22,00  

Ξύλο 0,63%  30,00  

Πλαστικό-PP 2,50%  17,00  

Οργανικά 47,12%  70,00  

Λοιπά 11,30%  10,00  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%  
 

 

 

3.14 ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, 

REFERENCE 

Όσον αφορά το ζητούμενο reference στην παράγραφο 2.4, σελίδα 35,  τονίζεται ότι οι 

προσκομιζόμενες βεβαιώσεις κατά τη φάση του διαγωνισμού αφορούν στη μονάδα 

βιολογικών διεργασιών δηλαδή κομποστοποίηση – ωρίμανση. 
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4 ΤΕΥΧΟΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Η παράγραφος «6.2 «Οδοστρωσία», τροποποιείται ως εξής: 

«………… 

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης με αδρανή υλικά λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 

10cm η κάθε μια, οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Ο- 

150. 

• Μία (1) Δύο (2) στρώσεις βάσης με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου 

συμπυκνωμένου πάχους 10cm η κάθε μια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ 0-

155. 

4.2 ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Η παράγραφος «1.13 ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ –ΧΩΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α», 

τροποποιείται ως εξής: 

«Οι προσφέροντες είναι υπεύθυνοι να σχεδιάσουν και να προσφέρουν μονάδα 

ραφιναρίσματος κατά την κρίση τους, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον διάταξη 

διβάθμιου διαχωρισμού με κόσκινο. Ο εξευγενισμός του κόμποστ αφορά την αφαίρεση μη 

κομποστοποιημένων υλικών και πιθανών …………………………………» 

4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΑ 

Η παράγραφος «1.12.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΑ», τροποποιείται ως εξής: 

« …………………………………….. 

Με βάση τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά, στη μελέτη προσφοράς του Αναδόχου θα 

υπολογίζεται η μέγιστη τάση εφελκυσμού και η τάση λειτουργίας των ιμάντων, ώστε να γίνει 

η κατάλληλη επιλογή του τύπου. Βέβαια Οι ιμάντες θα είναι κατ' ελάχιστον τύπου EP400/3 

με 4ΜΜ άνω στρώση και 2ΜΜ κάτω στρώση ελαστικού με αντοχή σε έλαια και λίπη. Ο 

έλεγχος τους γίνεται βάσει του DIN 22102. Η συγκόλληση των ιμάντων θα γίνεται εν θερμώ. 

…………………………………..» 

4.4 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ 

Στην παράγραφο «1.4.8 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ», προστίθεται το κάτωθι: 

«Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τύπο του σχίστη που θα 

χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τη θέση του στο διάγραμμα ροής της εγκατάστασης. Θα 

πρέπει όμως να αιτιολογήσουν την επιλογή τους αυτή, μέσω της παράθεσης στην Τεχνική 

Μελέτη Προσφοράς τους, καταλόγου εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του 

μηχανήματος, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος έχει χρησιμοποιηθεί 

ξανά σε αντίστοιχη εφαρμογή ΑΣΑ.» 
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4.5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Η παράγραφος «1.9 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» σελ. 36, τροποποιείται ως 

κάτωθι: 

• «………………………. 

• Θα πρέπει, τέλος, απαραιτήτως να είναι δυνατόν η απενεργοποίηση του διαχωριστή 

μη σιδηρούχων μετάλλων ανεξάρτητα και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της 

λειτουργίας της εγκατάστασης διαλογής στην περίπτωση της διαλογής στερεών 

αποβλήτων που δεν περιέχουν σιδηρούχα μέταλλα. 

• ……………………………………» 

4.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παράγραφος «1.14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» σελ. 50, τροποποιείται ως 

κάτωθι: 

«Τα βασικά και απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του συστήματος για τους 

διαγωνιζόμενους είναι τα εξής: 

• Σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού αναρρόφησης και εμφύσησης στην μάζα του 

υπό επεξεργασία υλικού αποτελούμενο από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα κατάλληλης 

παροχής και πίεσης. Κάθε αντιδραστήρας θα διαθέτει το δικό του ανεξάρτητο 

σύστημα αερισμού. 

• Κάθε ανεμιστήρας θα διαθέτει ρυθμιστή στροφών για τον έλεγχο της παροχής και 

της κατεύθυνσης του αέρα 

• ……………………………….» 

4.7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παράγραφος «4.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» σελ. 154, τροποποιείται ως κάτωθι: 

«Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

• Υποσταθμό υποβιβασμού τάσης για την τροφοδοσία του έργου με 2 τουλάχιστον 

μετασχηματιστές 

• Υποσταθμό ανύψωσης τάσης που παράγεται από τις μηχανές συμπαραγωγής 

ενέργειας για τη μεταφορά στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ με ανεξάρτητο 

μετασχηματιστή για κάθε μηχανή παραγωγής ενέργειας 

• Δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης μέχρι τον υποσταθμό 

• ……………………………..» 
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5 ΤΕΥΧΟΣ 5. ΚΜΕ 
• Στο Τεύχος 5, τεύχος 2.2 «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές», Σελ. 12 

τροποποιείται η κάτωθι παράγραφος: 

«Σημειώνεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού θα πρέπει να συμφωνεί με 

τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού ή να δηλώνεται σε 

βεβαίωση του κατασκευαστή του μηχανήματος.» 

• Στο Τεύχος 5, τεύχος 4.4 ««Κινητός εξοπλισμός λειτουργίας», Σελ. 18 τροποποιείται 

η κάτωθι απαίτηση: 

«➢ Ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια (prospectus χειρισμού, συντήρησης κ.λπ.).» 

• Στο Τεύχος 5, τεύχος 5.1 «Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΜΕΑ κ ΧΥΤ», 

Σελ. 18, τροποποιείται η κάτωθι απαίτηση: 

➢ Περιγραφή του τρόπου τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων καθώς και των παραγόμενων παραπροϊόντων (π.χ. λάσπη, άλμη 

RO, κλπ.) 

➢ Αναλυτικό ισοζύγιο νερού για την τελική διάθεση των επεξεργασμένων σε 

μηνιαία βάση (ποσότητα που καταλήγει προς επαναχρησιμοποίηση για 

βιομηχανικό νερό, ποσότητα που ανακυκλοφορεί στον ΧΥΤΥ) 

➢ Διάγραμμα ροής και οργάνων της εγκατάστασης επεξεργασίας 

➢ Γενική διάταξη έργων με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

➢ Γενική διάταξη σωληνώσεων έργων εγκατάστασης επεξεργασίας με 

σημειωμένα τα υλικά και διαμέτρους τους 

➢ Γενική διάταξη ηλεκτρολογικών (καταναλωτές, καλωδιώσεις) 

➢ Πλήρη Κατάλογο του προσφερόμενου βασικού Η/Μ εξοπλισμού της 

εγκατάστασης επεξεργασίας συνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια και 

αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα και την επάρκεια του 

επιλεγόμενου εξοπλισμού (καμπύλες λειτουργίας αντλιών κλπ.) για τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Αφορά τον υπό προμήθεια εξοπλισμό που 

περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

Ομοίως μεταβάλλονται και τα περιεχόμενα του πίνακα συμμόρφωσης, 

Παράρτημα ΙΙ, σελ. 18, Τεύχος 5.1 

• Στο Τεύχος 2, τεύχος 2.1 «Ισοζύγια μάζας – Διαστασιολόγηση», Σελ. 24 τροποποιείται 

η κάτωθι παράγραφος: 

«Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού διαχωρισμού σε 

επιμέρους υλικά. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό μηχανικού ή άλλου είδους 

διαχωρισμού (κόσκινα, βαλλιστικός, οπτικός, eddy current, κ.ο.κ.) με 

ενσωματωμένη τεχνολογία για τον οποίο η διαστασιολόγηση δεν είναι εφικτή βάσει 

ευρέως γνωστών και αποδεκτών παραμέτρων, θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφα 

των κατασκευαστών των μηχανημάτων στα οποία θα αναγράφονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές του μηχανήματος.» 

•  
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6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

6.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Θα χορηγηθεί ολοκληρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε επεξεργάσιμη μορφή dwg, επί 

του οποίου όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα σχεδιάσουν τα νέα έργα.  

6.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο ή μέρος των υφιστάμενων 

υποδομών, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη των έργων. Σε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται η αποξήλωση υφιστάμενων έργων και υποδομών είτε αυτά εντάσσονται  

λειτουργικά στη νέα μονάδα είτε όχι. 

6.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Θα χορηγηθεί η τεχνική προμελέτη του έργου.  

6.4 ΑΕΠΟ – ΤΗΡΗΣΗ / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Γενικά οι τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ σε σχέση με τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης είναι 

ήσσονος σημασίας και βαθμού σπουδαιότητας, δεν επηρεάζουν επ’ ουδενί τη δημοπράτηση 

του έργου ούτε θέτουν στον παραμικρό κίνδυνο και αβεβαιότητα τις προσφορές των 

διαγωνιζόμενων, οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν και κατατεθούν σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και των συνοδών τευχών που αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της 

δημόσιας σύμβασης και δεσμεύουν κατά πάγια νομολογία τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο 

και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.  

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο Γ5 σελ. 51 της ΑΕΠΟ «Σε περίπτωση διαφοροποίησης του 

σχεδιασμού του έργου και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης της 

παρούσας Απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν την έναρξη κατασκευής να 

υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού όπως προβλέπεται στο άρθ.7 του 

Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει».  

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο έργο δημοπρατείται με το σύστημα της Μελέτης – 

Κατασκευής η οριστική μελέτη θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και εφόσον εξ αυτής 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, θα συνταχθεί φάκελος 

συμμόρφωσης. 

6.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Προκειμένου να είναι πλήρως κατανοητός για όλους τους διαγωνιζόμενους ο τρόπος 

σχεδίασης της ΜΕΑ καθώς και η επιλογή εξοπλισμού διευκρινίζεται, όπως ακριβώς 

αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης και συγκεκριμένα στη σελίδα 23 της Τεχνικής 

Περιγραφής ότι: 
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«Η ακριβής διάταξη και επιλογή του εξοπλισμού κάθε τμήματος αποτελεί ευθύνη των 

Διαγωνιζόμενων, οι οποίοι πρέπει τηρώντας τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και τα όσα αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 

περιγραφή, να επιτύχουν την επίτευξη των ελάχιστων εγγυημένων μεγεθών. 

Η γενική διάταξη και η επιλογή του εξοπλισμού κάθε τεχνικής προσφοράς αφήνεται στην 

κρίση των διαγωνιζομένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των υποχρεωτικών 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη, τους Περιβαλλοντικούς Όρους και την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι τεχνικές λύσεις των διαγωνιζόμενων δύναται να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι επιτυγχανόμενοι στόχοι και τα δεσμευτικά μεγέθη.  

6.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Προκειμένου να είναι πλήρως κατανοητός για όλους τους διαγωνιζόμενους ο βαθμός 

εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διευκρινίζεται, όπως ακριβώς αναφέρεται στα 

τεύχη δημοπράτησης και συγκεκριμένα στις σελίδες 9-10 του τεύχους 4. Τεχνικές 

Προδιαγραφές ότι: 

«Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης περιγράφουν το γενικότερο πλαίσιο ποιότητας 

μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Πρόταση των Διαγωνιζομένων για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή και λειτουργία του Έργου και σε συνδυασμό με το τεύχος της τεχνικής περιγραφής 

ορίζει πλήρως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Περιγράφει και αναλύει τις 

εργασίες, τις μεθόδους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου χωριστά. Επεξηγεί και 

συμπληρώνει τα σχέδια και την περιγραφή της μελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από την τελική 

προσφερόμενη λύση του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και το 

τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες για τις 

οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της κείμενης 

νομοθεσίας και κανονισμών. 

……… 

Τονίζεται ότι όσα στοιχεία παρουσιάζονται ρητά ως απαραίτητα ή υποχρεωτικά ή ορίζουν 

κάποιο ελάχιστο μέγεθος δεν δύναται να τροποποιηθούν από τους διαγωνιζόμενους κατά τη 

σύνταξη της τεχνικής τους λύσης και θα πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστοιχη απαίτηση. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι ενσωματωμένες στα τεύχη δημοπράτησης τεχνικές 

προδιαγραφές δεν είναι δεσμευτικές στο σύνολό τους και δύναται να υπάρξουν 

διαφοροποιήσεις στις τεχνικές λύσεις των διαγωνιζόμενων.  

Αυτό που είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικό είναι η τήρηση των πολύ βασικών 

χαρακτηριστικών τα οποία ορίζονται με χαρακτηρισμούς όπως: 
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➢ Υποχρεωτικά 

➢ Κατ’ ελάχιστον 

➢ Κατά μέγιστο 

➢ Απαραίτητα 

➢ Κοκ 

6.7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ  

Όσα θέματα δεν έχουν διευκρινιστεί – τροποποιηθεί στο παρόν τεύχος, σε σχέση με 

τα ερωτήματα των οικονομικών φορέων που τα υπέβαλαν, παραμένουν ως έχουν στα 

τεύχη δημοπράτησης.  

 

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ 

 

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                     ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ     

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 97/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΩ5ΟΡ2Ω-3Γ8)  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ. 
 
 
 
 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 
 
 
 
 
 
                                                           ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

 


		2020-12-31T10:01:37+0200




