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ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι  

Σας ενημερώνουμε ότι για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς υπάρχουν βασικές ελλείψεις  

στα τεύχη του Διαγωνισμού  οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως : 

I. Δεν υπάρχει πληροφόρηση για το αν οι εργασίες διαμόρφωσης στον χώρο έχουν 

ολοκληρωθεί. 

II. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν εγκατασταθεί μέτρα πυρασφάλειας στον χώρο και αν έγκειται 

στις υποχρεώσεις του αναδόχου η εκπόνηση των σχετικών μελετών και η εγκατάσταση 

των μέσων πυροπροστασίας.   

III. Σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο. του έργου προβλέπεται κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων 

σε κλειστούς σάκους. Οι ειδικότερες προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος δεν είναι 

γνωστές καθώς και δεν υπάρχει διαθέσιμη η Μ.Π.Ε. του έργου για περισσότερες 

λεπτομέρειες 

IV. Δεν γνωρίζουμε για τις υποχρεώσεις του αναδόχου για τυχόν περαιτέρω διαχείριση του 

RDF καθώς και τις περιγραφές επιπλέον εξοπλισμού που προβλέπεται στην Α.Ε.Π.Ο. του 

έργου. 

V. Δεν αναφέρεται αν απαιτούνται επιπλέον στοιχεία έγγραφης τεκμηρίωσης για τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό (π.χ. Τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις κλπ). 

 

Επιπλέον σημαντική έλλειψη αποτελεί   η  μη διάθεση στους συμμετέχοντες της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου .Πιο συγκεκριμένα, η παροχή της Μελέτης 

http://www.alphagreen.gr/
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του έργου θεωρείται κρίσιμο 

στοιχείο για την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς (θεωρούμε ότι θα μπορούσε εξ’ αρχής να 

δοθεί στα επισυναπτόμενα έγγραφα του Διαγωνισμού) για τους εξής λόγους: 

 Σύμφωνα με την παρ. 5.2.1. της τεχνικής περιγραφής «Η συχνότητα εφαρμογής 

εντομοκτονίας θα πρέπει να γίνεται με βάση το πόρισμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων»  

 Σύμφωνα με την παρ. 5.2.2. της τεχνικής περιγραφής «Η συχνότητα μυοκτονίας θα 

πρέπει να γίνεται με βάση το πόρισμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  των σάκων κομποστοποίησης θεωρούμε ότι πρέπει να 

συμβαδίζουν κατά βάση με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω 

συστήματος κομποστοποίησης που τίθενται στην Μ.Π.Ε. του έργου. 

 Για την τεχνική περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας, παραγωγής και περαιτέρω 

διαχείρισης RDF είναι απαραίτητη η Μ.Π.Ε. του έργου καθώς και οι περιγραφές επιπλέον 

εξοπλισμού που αναφέρεται στην ΑΕΠΟ (π.χ. βαλλιστικός διαχωριστής κλπ). 

Εξίσου σημαντικό στοιχείο  που θα έπρεπε να είχε αποσαφηνιστεί είναι  η απόδειξη της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας όσον αφορά τον εξοπλισμό που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, αν 

δηλαδή απαιτούνται επιπλέον στοιχεία έγγραφης τεκμηρίωσης (π.χ. Τεχνικά φυλλάδια, 

βεβαιώσεις κλπ), δεδομένα που απαιτούν εύλογο χρόνο συγκέντρωσης και αξιολόγησης από τον 

υποψήφιο. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς των 

υποψηφίων και η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στην τεχνική περιγραφή αλλά και στον 

σχεδιασμό της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι απαραίτητη. 

Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν δυσκολίες στην έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη της 

Τεχνικής Προσφοράς χωρίς την αξιολόγηση και ενσωμάτωση όλων κύριων στοιχείων του 

αδειοδοτημένου έργου. 

Καθώς τα παραπάνω ζητούμενα  δεδομένα όπως και οι διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων μέχρι 

την παρούσα ημέρα δεν έχουν διατεθεί στους συμμετέχοντες  θεωρούμε εύλογο να δοθεί 

περαιτέρω χρόνος ώστε να απαντηθούν τα ως άνω ερωτήματα και να διατεθούν τα ζητούμενα 

στοιχεία στους υποψηφίους , ώστε οι  τελευταίοι να προετοιμαστούν στην ορθή σύνταξη της 

Τεχνικής Προσφοράς  

Παρακαλούμε, προς διευκόλυνση των υποψηφίων κατά τη σύνταξη των προσφορών, με 

γνώμονα την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού να γίνει αποδεκτό το αίτημα μας για την 

παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

http://www.alphagreen.gr/
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Με αυτό τον τρόπο, θα καταστεί εφικτό να συγκεντρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να 

χορηγηθούν εγκαίρως στους υποψηφίους με αποτέλεσμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ALPHA GREEN ABEE 

 
 
 
 
 
Αγγελής Δημήτριος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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