
1 
 

                                                

 

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεσσαλονίκη   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΦΟΡΕΩΝ  Αρ. πρωτ. :    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ    

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Τ.Κ. 546 26   

Τηλέφωνο: 2311 236100 (Εσωτ.5101)   

Fax : 2311 236100   

Email : e.bakirtzi@fodsakm.gr    

Πληροφορίες: Μπακιρτζή Ελένη   

   

 
ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181485. 

 

Σχετ: α) Η 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

β) Η 229/19.07.2021 (ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

γ) Το με αρ. 10877/02.08.2021 έγγραφο μας όπως αυτό αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

 

 
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας 

προκήρυξε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την 

επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: 

Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού 

με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)» 

Ακολούθως με την με αρ. 229/19.07.2021 (ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώθηκε η μετάθεση της Καταληκτικής 

Ημερομηνίας Υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω 
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συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (181485) για την Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό υλοποίησης του 

Έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ», με νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ημέρα Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 20:00 

και νέα ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Ημέρα Τρίτη 28.09.2021 και 

ώρα 10:00 πμ. 

Με το με αρ. πρ.  10877/02.08.2021 έγγραφο μας όπως αυτό αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, δόθηκαν 

απαντήσεις επί αρχικών διευκρινιστικών αιτημάτων. Υποβλήθηκε έως σήμερα εμπρόθεσμα ερώτημα επί της 

διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, το οποία επεξεργάστηκε η Υπηρεσία και παρατίθενται οι εξής 

απαντήσεις: 

 

Επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ερώτημα  

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 9439/06.07.2021 έγγραφό σας σχετικά με τις απόψεις τις αναθέτουσας αρχής επί του 

αιτήματός μας περί αναστολής του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της ασκηθείσας με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1304/29-06-2021 

προδικαστικής προσφυγής, στο οποίο ρητά και με σαφήνεια διατυπώνεται η άποψη ότι μη νομίμως 

εξαιρούνται από τον ορισμό αποδεκτού έργου εμπειρίας οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (όπως 

παρατίθεται στις παρ. 7.4.3, 7.4.4, 15.2.2, 15.6.4 της διακήρυξης). 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό και καθίσταται σαφές, πως κατά τη φάση της 

προεπιλογής, θα ληφθεί υπόψη και θα ελεγχθεί ενδελεχώς το περιεχόμενο του εγγράφου που θα βεβαιώνει 

τις εργασίες που συντελούνται σε ένα έργο, με σκοπό να διαπιστωθεί, εάν από αυτές προκύπτει ότι το 

συγκεκριμένο έργο είναι επιλέξιμο για την κάλυψη της ειδικής εμπειρίας του διαχειριστή στον εν λόγω 

διαγωνισμό. Η ειδική εμπειρία διαχειριστή που διαθέτουμε, προκύπτει από μία μονάδα διαχείρισης 

απορριμμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 60.000τν/έτος, που περιέχει στον τίτλο της τον όρο 

«προεπεξεργασία» αλλά συμπεριλαμβάνει στο αντικείμενό της τα κάτωθι: 

1. Αυτόματη ζύγιση των απορριμματοφόρων. 

2. Μηχανική επεξεργασία που περιλαμβάνει: 

 Εκκένωση των απορριμματοφόρων σε χώρο Υποδοχής. 

 Αυτοματοποιημένη τροφοδοσία απορριμμάτων σε χοάνη τεμαχιστή μέσω αρπάγης. 

 Αυτόματη τροφοδοσία τεμαχισμένων απορριμμάτων σε τάφρο, με σύστημα γερανογέφυρας-αρπάγης, 

προς τμήμα βιολογικής ξήρανσης. 

 Ανάκτηση μετάλλων από μαγνητικό διαχωριστή μετά τη βιολογική επεξεργασία. 

 Σύστημα δεματοποίησης 

3. Βιολογική επεξεργασία 

 Τεχνολογία βιοξήρανσης των απορριμμάτων, (μέσω εξαναγκασμένης επαφής της απορριμματικής 

μάζας με ρεύμα αέρα), ώστε να επιτευχθεί μείωση του ποσοστού υγρασίας κατά 20% και μείωση του 

βάρους τους κατά 25%. 
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4. Διαχείριση ρύπων 

 Η διαχείριση των αερίων ρύπων πραγματοποιείται σε κεντρικές μονάδες αποκονίωσης και απόσμησης. 

5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση 

 Αυτόματο σύστημα Scada εγκατεστημένο σε control room το οποίο ελέγχει και παρακολουθεί τη 

λειτουργία όλου του εξοπλισμού. 

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η βεβαίωση απόδειξης της ειδικής εμπειρίας του διαχειριστή θα 

ελεγχθεί προς το περιεχόμενο και την ουσία των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και ότι η αναφορά στη 

βεβαίωση σε μονάδα προεπεξεργασίας, δεν θα οδηγήσει στον χαρακτηρισμό του έργου ως μη επιλέξιμο. 

 

Απάντηση 

Η εμπειρία του διαχειριστή / κατασκευαστή θα ληφθεί υπ’ όψιν επί Μονάδας που καλύπτει τις απαιτήσεις 

του ορισμού που δίνεται στην παρ. 2.1.25.  της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως από την 

ονομασία της Μονάδας. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: 

Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού 

με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)». Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις νέες ημερομηνίες. 

Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο 

συστημικό αριθμό 181485 του διαγωνισμού.   

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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