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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας (Τμήματα 1 έως 4)» με αριθμ. συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ 158445.
Στη Λάρισα, σήμερα 26.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ., η Εκτελεστική
Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22135/20.05.2022
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καλογιάννη Απόστολου, Δημάρχου Λαρισαίων, που
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη του σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Παρευρεθήκαν τα μέλη οι κ.κ. 1) Απόστολος Καλογιάννης ως Πρόεδρος, τα τακτικά μέλη
2) Παπαδημόπουλος Δημήτρης ως Αντιπρόεδρος, 3) Γκουντάρας Αντώνιος , 4) Ζαούτσος Γεώργιος,
5) Νταής Παναγιώτης και 6) Τάχος Δημήτριος. Το τακτικό μέλος κ. Απρίλη Αγορίτσα προσκλήθηκε
νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθε. Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν
και τα έξι (6) Τακτικά μέλη διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου, αφού συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης (πριν
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω
του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα «Παροχή διευκρινήσεων για τον
διαγωνισμό «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας (Τμήματα
1 έως 4)», και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Το υπ’ αριθμ. 21777/21.04.2022 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών με τίτλο
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ», προς την
Οικονομική Υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΔΑΜ 22REQ010443468 2022-04-21),
2.
Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 21790/21.04.2022 (ΑΔΑ ΨΙΔΠΟΞΨ4-ΗΒΔ) και
21791/21.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΨΟΞΨ4-Δ06) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022.
3.
Τις με αριθμ. 21801/26.04.2022 (ΑΔΑ 9Ε1ΠΟΞΨ4-ΧΒΙ / ΑΔΑΜ 22REQ010455006),
21802/26.04.2022 (ΑΔΑ Ψ765ΟΞΨ4-33Υ / ΑΔΑΜ 22REQ010455160), 21803/26.04.2022 (ΑΔΑ
9Α0ΥΟΞΨ4-Τ62 / ΑΔΑΜ 22REQ010455226), 21804/26.04.2022 (ΑΔΑ ΨΖΕΧΟΞΨ4-ΟΕ9 / ΑΔΑΜ
22REQ010455290), 21805/26.04.2022 (ΑΔΑ ΨΛΝΨΟΞΨ4-ΡΛΣ / ΑΔΑΜ 22REQ010455370),
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21806/26.04.2022 (ΑΔΑ 9ΞΙΣΟΞΨ4-Φ93 / ΑΔΑΜ 22REQ010455445), 21807/26.04.2022 (ΑΔΑ
Ω3ΞΝΟΞΨ4-Θ4Ν / ΑΔΑΜ 22REQ010455521), 21808/26.04.2022 (ΑΔΑ 6ΒΔΠΟΞΨ4-Β77 / ΑΔΑΜ
22REQ010455594), 21809/26.04.2022 (ΑΔΑ 94ΩΦΟΞΨ4-Δ9Σ / ΑΔΑΜ 22REQ010455720),
21810/26.04.2022 (ΑΔΑ Ψ0Φ2ΟΞΨ4-4Γ6 / ΑΔΑΜ 22REQ010455785) και 21811/26.04.2022 (ΑΔΑ
93ΧΚΟΞΨ4-5ΜΓ / ΑΔΑΜ 22REQ010456086) Αποφάσεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων
4.
Την υπ΄αριθμ. 27/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της
Μελέτης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ», του
τρόπου δημοπράτησης της καθώς και των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ
(Τμήματα 1 έως 4).
5.
την υπ΄ αριθμ. 22147/23.05.2022 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Στα πλαίσια του διαγωνισμό «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
Λάρισας (Τμήματα 1 έως 4)» του θέματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
08.06.2022, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζει το άρθρο 2.1.3 της
Διακήρυξης τα με αρ. πρωτ. 22141/23.05.2022 & 22142/23.05.2022 αιτήματα ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα περί παροχής διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1ον. Ζητείται η κατάθεση Υπ. Δήλωσης στην Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται ότι το
προσφερόμενο υλικό καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές του συντελεστή υδροπερατότητας
καθώς και η λήψη του γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο. Δεν αποτελούν στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των - κατά περίπτωση –
εγγράφων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για την νόμιμη λειτουργία και χρήση των
δανειοθαλάμων. Η αποκλειστική ευθύνη για την εξεύρεση νόμιμου λειτουργούντος
δανειοθαλάμου πιστοποιούμενου με τα όποια απαιτούμενα -κατά περίπτωση -δικαιολογητικά
εφόσον ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή, βαρύνει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.
Ως εκ τούτου πέραν της προσκόμισης της Υπ. Δήλωσης με τα ανωτέρω στοιχεία στην Τεχνική
προσφορά, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα. Προφανώς η αναθέτουσα αρχή
δύναται σύμφωνα με την παρ. 5.3 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων να προβαίνει σε
εργαστηριακούς ελέγχους για εξακρίβωση πιθανής αστοχίας ή ασυμφωνίας με τους όρους των
προδιαγραφών του προμηθευόμενου υλικού.
2ον. Ο εγκεκριμένος δανειοθάλαμος δεν απαιτείται να ανήκει στην κυριότητα του
προσφέροντα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιεί τα στοιχεία (προδιαγραφές
υλικού – νόμιμη λειτουργία και χρήση) του 1ου σημείου.
3ον. Η προσκόμιση του ζητούμενου Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001
περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και αφορά εν γένει
στην εμπορεία αδρανών υλικών.
4ον. Για το θραυστό υλικό (Ε4) σύμφωνα με την παρ. 2.3.2.2 του Τεύχους της Μελέτης,
απαιτείται στην Τεχνική Προσφορά η προσκόμιση των στοιχείων (α) έως και (γ). Σε κάθε
περίπτωση Βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης ότι το προσφερόμενο υλικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του ΕΝ 13285 ή άλλο ισοδύναμο αυτού, προφανώς αποδεικνύει την καταλληλότητα του
προσφερόμενου υλικού.
Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
αποφανθείτε ως αναθέτουσα αρχή επί των ζητούμενων διευκρινήσεων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την παροχή των κατωτέρω διευκρινίσεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς, με την ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Τα ερωτήματα και οι διευκρινήσεις της υπηρεσίας έχουν ως εξής:
Ερώτημα 1
Για το υλικό επικάλυψης που έχει συντελεστή διαπερατότητας πιο έγγραφο γίνεται δεκτό από την
υπηρεσία (υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ή δήλωση επίδοσης ή βεβαίωση
μηχανολόγου μηχανικού κ.α.). Ποιες είναι οι απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις για την
λήψη του υλικού και από ποιον φορέα;
Διευκρίνιση 1
Ζητείται η κατάθεση Υπ. Δήλωσης στην Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται ότι το
προσφερόμενο υλικό καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές του συντελεστή υδροπερατότητας
καθώς και η λήψη του γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο. Δεν αποτελούν στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των - κατά περίπτωση –
εγγράφων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για την νόμιμη λειτουργία και χρήση των
δανειοθαλάμων. Η αποκλειστική ευθύνη για την εξεύρεση νόμιμου λειτουγούντος δανειοθαλάμου
πιστοποιούμενου με τα όποια απαιτούμενα -κατά περίπτωση -δικαιολογητικά εφόσον ζητηθούν
από την αναθέτουσα αρχή, βαρύνει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.
Ως εκ τούτου πέραν της προσκόμισης της Υπ. Δήλωσης με τα ανωτέρω στοιχεία στην Τεχνική
προσφορά, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα. Προφανώς η αναθέτουσα αρχή
δύναται σύμφωνα με την παρ. 5.3 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων να προβαίνει σε
εργαστηριακούς ελέγχους για εξακρίβωση πιθανής αστοχίας ή ασυμφωνίας με τους όρους των
προδιαγραφών του προμηθευόμενου υλικού.
Ερώτημα 2
Θα πρέπει ο εγκεκριμένος δανειοθάλαμος να είναι στην κυριότητα του αναδόχου και ποιος
δημόσιος/ιδιωτικός φορέας το πιστοποιεί?
Διευκρίνιση 2
Ο εγκεκριμένος δανειοθάλαμος δεν απαιτείται να ανήκει στην κυριότητα του προσφέροντα, αλλά
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιεί τα στοιχεία (προδιαγραφές υλικού – νόμιμη
λειτουργία και χρήση) του 1ου σημείου.
Ερώτημα 3
Σε περίπτωση που η λήψη του εδαφικού υλικού γίνεται από τρίτη εταιρεία θα πρέπει να καλύπτει
το ISO 9001 και αυτή η εταιρεία;
Διευκρίνιση 3
Η προσκόμιση του ζητούμενου Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 περιορίζεται
αποκλειστικώς και μόνο στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και αφορά εν γένει στην εμπορεία
αδρανών υλικών.
Ερώτημα 4
Για το τμήμα 3 εάν η εταιρεία δεν διαθέτει ISO 9001 αλλά διαθέτει πιστοποιητικό CE αδρανών
υλικών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13242, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να το κάνει αποδεκτό το
πιστοποιητικό σε αντικατάσταση του ISO 9001. Επίσης, όσον αφορά για το τμήμα 3, για το υλικό
Ε4 ζητείται επιπλέον πρότυπα ΕΝ 13285 το οποίο δεν πιστοποιείται, γίνεται αποδεκτή μια
βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης ότι είναι σύμφωνο το υλικό με αυτό το πρότυπο;
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Διευκρίνιση 4
Για το θραυστό υλικό (Ε4) σύμφωνα με την παρ. 2.3.2.2 του Τεύχους της Μελέτης, απαιτείται στην
Τεχνική Προσφορά η προσκόμιση των στοιχείων (α) έως και (γ). Σε κάθε περίπτωση Βεβαίωση
Φορέα Πιστοποίησης ότι το προσφερόμενο υλικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΝ 13285 ή άλλο
ισοδύναμο αυτού, προφανώς αποδεικνύει την καταλληλότητα του προσφερόμενου υλικού.

Αποφασίσθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δήμαρχος Λαρισαίων

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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