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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περί παροχής στοιχείων
Αναφορικά με τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία
διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων»
(Αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005481557, Αριθμός Συστήματος στην
Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390), του οποίου καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 23.9.2019 και ώρα 23:59:59, ενημερώνουμε κάθε
ενδιαφερόμενα για τα κάτωθι:
Ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υπέβαλε αίτημα παροχής στοιχείων, ζητώντας τα
εξής:
- Τοπογραφικό διάγραμμα σε επεξεργάσιμη μορφή (τύπου dwg) που να αποτυπώνει την
υφιστάμενη κατάσταση του ανάγλυφου του διαθέσιμου χώρου, καθώς και τις υφιστάμενες
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
- Συνοπτική λειτουργική περιγραφή της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής για την καλύτερη
κατανόηση των υποδομών.
- Γεωτεχνική μελέτη για αξιολόγηση του εδάφους και των χωματουργικών εργασιών.
- Προδιαγραφές των ενσωματούμενων υλικών.
Τέλος ζήτησε να του χορηγηθεί άδεια εισόδου στο χώρο για αξιολόγηση της παρούσας
κατάστασης.

Επί του αιτήματος αυτού λεκτέα τα εξής:
Όλα τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν τη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι
την υποβολή των προσφορών εκ μέρους των προεπιλεγέντων. Στην πρόσκληση για την
υποβολή των προσφορών θα περιληφθούν στοιχεία που θα διευκολύνουν τους υποψηφίους
να συντάξουν την προσφορά τους. Άρα, το αίτημα θα μπορούσε να εκληφθεί κατ’ αρχήν ως
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ανεπίκαιρο (πρόωρο). Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή αποβλέποντας στη διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων να προετοιμαστούν και για τη Β’ Φάση, λαμβανομένων και των
ασφυκτικών προθεσμιών, με σκοπό την ανάπτυξη του υγιούς διαγωνισμού, μπορεί να
παράσχει από το παρόν στάδιο πληροφορίες που ζητούνται και σχετίζονται με τη σύνταξη
των προσφορών, στο μέτρο που έχει στην διάθεσή της στοιχεία. Χάριν δε της τήρησης της
αρχής της ίσης μεταχείρισης, τα στοιχεία θα πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν όλων των
ενδιαφερομένων και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα, επί των στοιχείων που έχουν ζητηθεί:
Ο ΕΔΣΝΑ δεν διαθέτει τοπογραφικό διάγραμμα που να αποτυπώνει την υφιστάμενη
κατάσταση του ανάγλυφου του διαθέσιμου χώρου. Άλλωστε, ο διαθέσιμος χώρος θα
προκύψει από την μελέτη / τεχνική προσφορά των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν. Προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, διατίθεται τοπογραφικό διάγραμμα σε επεξεργάσιμη
μορφή που αποτυπώνει τις υφιστάμενες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και το γενικό
περίγραμμα της ΟΕΔΑ. Επιπλέον, από τα χορηγηθέντα στοιχεία (τοπογραφικά που
συνοδεύουν τις ΜΠΕ) εμφαίνεται το ανάγλυφο του ΧΥΤΑ.
Περαιτέρω, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων διατίθενται:
1. Η αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 2003, με συνημμένα
σχέδια και χάρτες.
2. Η τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 2016, με συνημμένα
χάρτες και σχέδια και σε επεξεργάσιμη μορφή.
3. Η τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 2018.
4. Η Γεωτεχνική Μελέτη του 2007.
5. Η Γεωτεχνική Μελέτη του 2015.
6. Η Γεωτεχνική Μελέτη του 2018.
7. Η υπ’ αριθ. 135831/3.12.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας, Πολιτισμού, Γεωργίας σχετικά με την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ.
8. Η υπ’ αριθ. 102998/7.4.2006 κ.υ.α. περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του
έργου.
9. Η υπ’ αριθ. 127164/23.6.2010 κ.υ.α. περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του
έργου.
10. Η υπ’ αριθ. 36395/25.8.2017 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΕΝ περί
τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
11. Η υπ’ αριθ. 8987/5.6.2018 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΕΝ περί
τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
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12. Η υπ’ αριθ. 56648/1490/13.12.2018 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΕΝ περί
τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
13. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 19180/16/16.2.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του έργου.
14. Ο από Ιουλίου 2014 κανονισμός λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Τα ως άνω στοιχεία περιλαμβάνουν περιγραφή των εγκαταστάσεων και γεωτεχνικά
στοιχεία της περιοχής. Ως προς τις προδιαγραφές των ενσωματούμενων υλικών, δεν γίνεται
αντιληπτό το αίτημα. Ωστόσο, τα προσκομιζόμενα έγγραφα περιέχουν όλα τα στοιχεία
σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ΧΥΤΑ, τα εδαφολογικά
στοιχεία της περιοχής και τα υλικά που απαιτούνται για την χωματοκάλυψη.
Τέλος, ως προς το αίτημα για την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης, διευκρινίζεται
ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη ή επισκέψεις
στο χώρο, μέχρι και την υποβολή των οριστικών προσφορών, κατόπιν υποβολής σχετικού
αιτήματος ή αιτημάτων προς τη Διεύθυνση ΔΥπΑ. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο (site) του ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα να αναρτηθούν στην
πλατφόρμα
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΥΠΑ
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