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«Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ»  Α/Σ 40869 

 

 

1ο Ερώτημα: Στο κεφ. 2.2.6 της Διακήρυξης όσον αφορά την απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας αναφέρεται ότι: «α) κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών , να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία μονάδας 
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, ανάλογης δυναμικότητας, δηλαδή για την 
επεξεργασία (διαχωρισμό, κομποστοποίηση, διάθεση ανακυκλώσιμων και υπολείμματος) 20.000 
τόνων (και άνω) σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων.». Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν 
σύμβαση για διαχείριση  αστικών στερεών αποβλήτων σε Κ.Δ.Α.Υ.  που λειτουργεί ο Ανάδοχος 
καλύπτει την εν λόγω απαίτηση. Ως γνωστό τα απόβλητα που παραλαμβάνονται από ΚΔΑΥ 
περιέχουν σύμμεικτα  οικιακά απόβλητα σε ποσοστά 40% περίπου . Η παραπάνω σύσταση  
επιβεβαιώνεται από την ΕΕΑ   
 
2ο Ερώτημα: Στο κεφ. 4 του Παραρτήματος Ι - Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – 
Οικονομικό αντικείμενο αναφέρεται ότι: «Όλες οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και 
δημιουργίας υποδομών στο χώρο επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά -στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου εκτελούνται με δαπάνες 
και ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας.». Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν οι εργασίες 
διαμόρφωσης και οι υποδομές στον χώρο έχουν ολοκληρωθεί.  
 
3ο Ερώτημα: Παρακαλούμε ενημερώστε μας 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.  
 
4ο Ερώτημα: Σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο. του έργου προβλέπεται κομποστοποίηση των 
βιοαποβλήτων σε κλειστούς σάκους. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις ειδικότερες τεχνικές 
προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος κομποστοποίησης όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου.  
 
5ο Ερώτημα: Στο κεφ. 4 του Παραρτήματος Ι - Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – 
Οικονομικό αντικείμενο αναφέρεται ότι: «Το υπόλειμμα της επεξεργασίας RDF δεματοποιείται 
και αποθηκεύεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης.». Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου για τυχόν περαιτέρω διαχείριση του RDF. 
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6o Ερώτημα: Η απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όσον αφορά τον 
εξοπλισμό που θα προσφέρει ο Ανάδοχος καλύπτεται κατ’ ελάχιστο από την τεχνική περιγραφή 
του προτεινόμενου εξοπλισμού ή απαιτούνται επιπλέον στοιχεία έγγραφης τεκμηρίωσης (π.χ. 
Τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις κλπ).  
 
 
1ο Αίτημα παροχής στοιχείων: Παρακαλούμε για την παροχή της εγκεκριμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο όπως αυτή έχει εγκριθεί στα πλαίσια της 
έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 

 

Με εκτίμηση, 
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Αγγελής Δημήτριος 
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