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Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 1/2017 του ηλεκτρονικού διεθνή
ανοικτού διαγωνισμού «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής
(ΧΥΤΑ) Κομοτηνής»

Δίδονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 1/2017 του ηλεκτρονικού
διεθνή ανοικτού διαγωνισμού «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)
Κομοτηνής»:
i. Αναφορικά με τη διαθέσιμη έκταση για την εγκατάσταση εξοπλισμού
επεξεργασίας, έκαστος διαγωνιζόμενος λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη
κατάσταση του χώρου υγειονομικής ταφής καθώς και τις ανάγκες και απαιτήσεις
του εξοπλισμού που συγκεκριμένα θα διαθέσει για την παροχή της υπηρεσίας,
μπορεί να επιλέξει πού και πώς θα τον τοποθετήσει. Κάθε διαγωνιζόμενος που το
επιθυμεί μπορεί έπειτα από συνεννόηση να αποστείλει κατά τις εργάσιμες ώρες
και ημέρες τοπογράφο στον χώρο για την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης.
ii. Οι μελέτες εφαρμογής των δύο κυττάρων του ΧΥΤΑ Κομοτηνής βρίσκονται στο
φωτοτυπείο ΣΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ( Πληροφορίες Επικοινωνίας:
Διεύθυνση Α.Παπαδήμα 23, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τηλ.Επικ. 25310 25747 Email:
sakalis@otenet.gr). Όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί μπορεί με δικά του έξοδα να
προμηθευτεί φωτοαντίγραφα αυτών.
iii. Η πλήρωση και η αποκατάσταση του κυττάρου δεν σχετίζονται με τη διάρκεια της
σύμβασης και οι εργασίες αποκατάστασης δε συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο
της σύμβασης αυτής. Θεωρούμε ότι κάθε διαγωνιζόμενος προκειμένου να
σχεδιάσει ορθά και λειτουργικά και να υλοποιήσει τις εργασίες πλήρωσης, πρέπει
να έχει λάβει υπόψιν του τις μελλοντικές εργασίες αποκατάστασης του αντίστοιχου
κυττάρου. Για τον λόγο αυτό ζητούνται να συμπεριληφθούν στοιχεία (τεχνική
περιγραφή και σχέδια) της μελλοντικής αποκατάστασης στην τεχνική προσφορά.
iv. Κατά τη διάρκεια μεταξύ της εντολής από την αναθέτουσα αρχή και της έναρξης
της επεξεργασίας των απορριμμάτων από τον Ανάδοχο απαιτείται η προσκόμιση
και τοποθέτηση του εξοπλισμού επεξεργασίας. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της
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ορθής και λειτουργικής τοποθέτησης εξοπλισμού που θα διαθέσει για την παροχή
της υπηρεσίας. Έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει κατά τη φάση της σύνταξης της
τεχνικής προσφοράς να έχει επιλέξει και διασφαλίσει τον εξοπλισμό που θα
διαθέσει για την επεξεργασία σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Ως εκ τούτου
κατά τη διάρκεια των δύο μηνών πρέπει να υλοποιηθούν μόνο οι εργασίες
προσκόμισης και τοποθέτησης. Θεωρούμε ότι το διάστημα των δύο (2) μηνών είναι
επαρκές.
Οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του ΧΥΤΑ Κομοτηνής και η
άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αναφορικά με τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη διάθεσής τους
ανήκει στη ΔΙΑΑΜΑΘ, η οποία θα καρπώνεται και το όφελος της εμπορικής
εκμετάλλευσής τους.
Η ευθύνη διαχείρισης του παραγόμενου κόμποστ βαρύνει τον Ανάδοχο.
Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και την άδεια λειτουργίας του Χώρου, τα απορρίμματα
πρέπει να καλύπτονται σε καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση του κόμποστ ως υλικού επικάλυψης σε ΧΥΤΑ
είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και μάλιστα θεωρείται Εργασία
Ανάκτησης R του Παραρτήματος II της Ενότητας Β΄ του Ν. 4042/2012.
Η μέση ποιοτική σύσταση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τον
οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης είναι η ακόλουθη:
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Οργανικό Κλάσμα (Ζυμώσιμα)
Χαρτί ‐ Χαρτόνι
Πλαστικά
Μέταλλα
Γυαλί
Ξύλο
Λοιπά

Ποσοστό % κ.β.
35,0%
16,3%
16,9%
3,7%
4,6%
9,9%
13,6%

x. Η κομποστοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε σειράδια. Επομένως ο ανάδοχος θα
πρέπει να επιλέξει τον τρόπο που θα διαμορφώσει τη λειτουργία των σειραδίων
καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος μόνωσης ώστε
να συλλέγονται τα παραγόμενα στραγγίδια. Η προμήθεια και εγκατάσταση του
συστήματος κομποστοποίησης είναι τμήμα του εξοπλισμού κομποστοποίησης και
συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων που θα
λαμβάνει ο Ανάδοχος.
xi. Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται η εγκατάσταση μιας κινητής μονάδας για
την προεπεξεργασία των απορριμμάτων, η οποία μετά τη λήξη της σύμβασης θα
απομακρυνθεί. Η μονάδα αυτή θα εγκατασταθεί μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα και θα έρθει να καλύψει τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και του
οικείου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης για προεπεξεργασία των απορριμμάτων πριν την ταφή και
σαν τέτοια πήρε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οι προδιαγραφές της ΚΥΑ
114218/1997 αναφέρονται σε μόνιμη και σταθερή Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων.

xii. Υποχρέωση έκαστου διαγωνιζόμενου είναι ο σχεδιασμός και η περιγραφή της
υποδοχής των απορριμμάτων με τρόπο που θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη
εκφόρτωση των απορριμματοφόρων αλλά και την τροφοδοσία της γραμμής.
xiii. Εάν απαιτηθεί τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων η ΔΙΑΑΜΑΘ θα αναλάβει
την ευθύνη και το κόστος για αυτή.
xiv. Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευθύνη για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ αν αυτό
απαιτηθεί. Οι υπόλοιπες άδειες είναι ευθύνη του αναδόχου.
xv. Όλες οι εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση του εξοπλισμού είναι ευθύνη του
Αναδόχου και το κόστος τους ενσωματώνεται στην αμοιβή του Αναδόχου ανά τόνο
εισερχομένων απορριμμάτων.
xvi. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της
επεξεργασίας των απορριμμάτων, ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριλάβει στον
σχεδιασμό του κατάλληλες θέσεις και εξοπλισμό αποθήκευσης των υλικών αυτών,
οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του.
xvii. Είναι δυνατή η επίσκεψη στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
8:00 έως και 13:00 το μεσημέρι. Το προσωπικό που πραγματοποιεί την επίσκεψη
θα πρέπει να έχει μαζί του στοιχεία απόδειξης της ταυτοπροσωπίας του και να τα
παρουσιάσει στο προσωπικό στην είσοδο του ΧΥΤΑ.
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