Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.11.10 17:39:41
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΓΧΕΟΡ05-ΣΗΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα 10/11/2021
Αρ. Πρωτ. 14034

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/νση : ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ –
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πληροφορίες: κ.Κοτσεκιδου-Κουτσούκου Αν.
Τηλέφωνο: 213 2148 372 Fax: 210 6777 238
Email: kotsekidou@edsna.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 & ΜΩΡΑΙΤΗ 90
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 11525
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κοτσεκίδου Αναστασία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kotsekidou@edsna.gr
Τηλέφωνο: +21 32148300 Φαξ: +210 67777238
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: http://www.edsna.gr
Τίτλος έργου: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 121711)
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
45222100 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
90513000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
Σύντομη περιγραφή έργου:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής
δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε
όλες τις αναγκαίες υποδομές.
Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με
χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά
κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα
κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας
20.000 τόνων ετησίως.
Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη
δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.
Οι αναλυτικότερες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
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Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης
(άρθρο 50 ν.4412/2016)
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 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 δύο διακριτά τμήματα:
α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου των Μονάδων Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ ΜΕΒΑ)
β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 69.515.668,88 EUR
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
Τόπος εκτέλεσης
Θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού
του Δήμου Μαραθώνα.
Διάρκεια σε μήνες: ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι
πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε
λειτουργία του, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο
(72) μήνες στην κανονική λειτουργία.
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η Αναθέτουσα αρχή (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης (δικαίωμα
προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6)
έτη, συνολικής δαπάνης 25.186.737,00€ προ Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 100% από ιδίους
πόρους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης (ως προς το κατασκευαστικό σκέλος και τη διαχείριση του SRF)
αποτυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της οικείας Διακήρυξης.
Η συνολική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.624.084,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
24%.
Άρα, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των
112.139.753,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Χρηματοδότηση του Έργου
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής
Αττικής» με Κωδικό 5074451.
Η σύμβαση (ως προς το έργο) χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά 89,66% και κατά τα λοιπά από
ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2020ΣΕ27510122 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας).
Εγγύηση συμμετοχής - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (1.390.313,38 €)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας της
Κανονικής Λειτουργίας των 6 ετών), χωρίς Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα πρέπει με την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των κατασκευαστικών εργασιών και
πριν την έναρξη της Κανονικής Λειτουργίας του έργου, για έξι (6) έτη, να καταθέσει εγγυητική καλής
εκτέλεσης της κανονικής λειτουργίας σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της Κανονικής Λειτουργίας.
Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Χορήγηση Προκαταβολής
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (κατασκευή και
6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Δεν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ).
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/12/2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/12/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00.
Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης
Διαβούλευση
έχει
ήδη
πραγματοποιηθεί
επί
της
αρ.
πρωτ.
1651/12.02.2021
(ΑΔΑΜ:21PROC008134334) Διακήρυξης και τα αποτελέσματά της έχουν ενσωματωθεί στα
ενιαία/κωδικοποιημένα τεύχη δημοπράτησης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Προκήρυξη σύμβασης απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07/10/2021.
Η διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://www.edsna.gr), ενώ η
παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα
“Διαύγεια” diavgeia.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

