Δύο
συμμετοχές
στον
διαγωνισμό των 130 εκατ. ευρώ
για το «Πράσινο Εργοστάσιο»
στα Άνω Λιόσια
Κατατέθηκαν και εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν το προηγούμενο
διάστημα οι αιτήσεις συμμετοχής για το σημαντικό
περιβαλλοντικό έργο που αφορά στην αναβάθμιση και λειτουργία
του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων αλλά και τη μετατροπή αυτού σε «Πράσινο
Εργοστάσιο».
Όπως προέκυψε, κατά την έκτακτη εκτελεστική επιτροπή που
συνήλθε στις 30/4 με θέμα την έγκριση 1Α και 1Β πρακτικών
διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο
2 αιτήσεις συμμετοχής από τους παρακάτω διαγωνιζόμενους:
1. Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. A.E. – ENVIROPLAN – ΑΡΣΗ Α.Ε.»,
2. Της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (με
δ.τ.« THALIS E.S. S.A.»)
Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία για την κατάθεση των
προσφορών πέρασε από απανωτές παρατάσεις εφόσον η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είχε οριστεί
αρχικά για τις 23/01, εν συνεχεία παρατάθηκε για τις 28/2 και
μετά εκ νέου για τις 16/3.
Εν τέλει, ο φορέας υλοποίησης του περιβαλλοντικού έργου, ο
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ),
αποδέχτηκε ομόφωνα στα μέσα Μαρτίου, τον ορισμό νέας
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (με
εκτίμηση για επιπλέον παράταση λόγω των εκτάκτων συνθηκών που
είχε δημιουργήσει η πάνδημία) για τις 27/3/2020, με ημερομηνία
αποσφράγισής τους στις 2/4/2020, το οποίο και συνέβη.

Το έργο
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μετατροπή του Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α. Άνω Λιοσίων) σε «Πράσινο
Εργοστάσιο», ώστε σταδιακά και εντός της πρώτης φάσης
υλοποίησης της παρούσας σύμβασης (περίοδος μεταβατικής
λειτουργίας), και χωρίς να διακοπεί η ομαλή λειτουργία του
(γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη νυχτερινή
αποκομιδή των αποβλήτων του λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα του
Δήμου Αθηναίων), να μπορεί να δέχεται και επεξεργάζεται
300.000 τόνους/έτος σύμμεικτα-υπολειμματικά σύμμεικτα και
προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 104 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ:
128,96 εκατ. ευρώ).
Όπως ορίζεται και στην περιγραφή της σύμβασης, τα
προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, σύμφωνα με το υφιστάμενο ΠΕ.Σ.Δ.Α.,
θα είναι έως 100.000 τόνοι/έτος. Στις ποσότητες αυτές δεν
περιλαμβάνονται και ποσότητες πράσινων αποβλήτων–κλαδεμάτων,
τα οποία θα προσκομίζονται από τους Δήμους, θα διαχειρίζονται
στον χώρο του Ε.Μ.Α. και θα αξιοποιούνται εκτός Ο.Ε.Δ.Α., με
ευθύνη του αναδόχου ατελώς, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα
συμβατικά κείμενα.

