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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Άρθρο 1:  Στοιχεία Διαγωνισμού - Συνοπτική Περιγραφή Σύμβασης 

1.1 Αναθέτων Φορέας 

Αναθέτων Φορέας είναι: ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). 

Η κύρια δραστηριότητα του αναθέτοντος φορέα είναι η διαχείριση των στερεών  αποβλήτων 

(περιβάλλον) 

1.2 Βασικά Σημεία Διακήρυξης 

Τίτλος της Υπηρεσίας 
 
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 
 

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πέρα Γαληνών  

CPV 
 
 

CPV 45251240-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αερίου παραγόμενου σε 
χωματερή) 

Είδος διαδικασίας Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών 
 
 
 

Νοείται ο κύκλος εργασιών του Αναδόχου εξαιρουμένου Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας μείον τυχόν κρατήσεων, εισφορών, τελών 
χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου φόρου επιβάλλεται ή δύναται να 
επιβληθεί μελλοντικά επί του κύκλου εργασιών ανεξαρτήτως του 
έκτακτου ή μόνιμου χαρακτήρα του 

Χρηματοδότηση Έργου Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με αυτοχρηματοδότηση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Σύμβασης  
 
 
 

7.648.711 € πλέον Φ.Π.Α. στη βάση προεξόφλησης του συνόλου  των 
εκτιμώμενων ετησίων κύκλων εργασιών του Αναδόχου κατά την 
περίοδο των 20 ετών  με  εφαρμογή  του  Επιτοκίου  Προεξόφλησης. 
Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι 
ενδεικτικός και το μόνο συγκριτικό μέγεθος για την επιλογή του 
Αναδόχου είναι η συνδυαστική βαθμολογία της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς του όπως ορίζεται στην παρούσα.  

Διάρκεια Σύμβασης 20 έτη από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας ή την ενεργοποίηση 
της σύνδεσης της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 

Επιτόκιο Προεξόφλησης  Νοείται επιτόκιο 6,68 %  

Ημερομηνία Αποστολής για 
Δημοσίευση στην Ε.Ε. 

10/08/2018 

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε 
εθνικό επίπεδο 

14/08/2018 

Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής 18/09/2018 και ώρα 15:00 
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Προσφορών 

 Ημερομηνία και Ώρα 
Αποσφράγισης Προσφορών 

21/09/2018  και ώρα 11:00 

Προθεσμία για υποβολή 
διευκρινήσεων επί όρων της 
παρούσας Διακήρυξης 

07/09/2018 

1.3 Έδρα / Στοιχεία του Αναθέτοντος Φορέα 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:   Λασηθιωτάκης Μιχάλης 

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων , Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2810 361614 

Αριθμός fax: 2810 361622 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

esdak@otenet.gr  

Ιστοσελίδα www.esdak.gr  

Κωδικός NUTS EL431 

 

1.4 Συνοπτική Περιγραφή της Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου του 

Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με παραχώρηση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης του βιοαερίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει: 

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

καύσιμο το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών 

εγκαταστάσεων (επεξεργασίας βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών υποδομών, 

Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) που απαιτούνται για την 

απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας. 

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και μεταφοράς 

του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται 

η επέκταση, οι επισκευές και οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου δικτύου βιοαερίου 

καθώς και η διασύνδεση του Κεντρικού Υποσταθμού Συλλογής βιοαερίου με τη μονάδα 

ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.   

mailto:esdak@otenet.gr
http://www.esdak.gr/
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• Όλα τα αναγκαία έργα που θα απαιτηθούν κατά τη κρίση του προσφέροντος προκειμένου να 

επιτευχθεί η αξιοποίηση του βιοαερίου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπλήρωση της 

στεγάνωσης, διάτρηση νέων φρεατίων. 

• Τη διαχείριση των εγκλωβισμένων στραγγισμάτων (αν απαιτηθεί) 

• Τη διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την αδειοδότηση του αντικειμένου της 

Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών.   

• Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών 

Ως προς το αντικείμενο της Σύμβασης, αναλυτικότερη περιγραφή και παράθεση συγκεκριμένων 

τεχνικών δεδομένων γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Άρθρο 2:  Ορισμοί 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην Παρούσα Διακήρυξη έχουν το νόημα που 

καθορίζεται παρακάτω: 

1) «Πάροχος» ή «Νέος Πάροχος» ή «Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ.)»: ο Οικονομικός Φορέας ο 

οποίος θα κληθεί να συνάψει σύμβαση για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

2) «Οικονομικός Φορέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εκτέλεση των 

εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

3) «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας ή Κοινοπραξία ή Ένωση 

τέτοιων Φορέων που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό σύμφωνα με τους 

όρους διεξαγωγής του. 

4) «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος» ή «Υποψήφιοι Πάροχοι» ή «Υποψήφιος Πάροχος» ή 

«Προσφέρων» ή «Προσφέροντες»: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή  Επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξίες 

των ανωτέρω Επιχειρήσεων ή/και Ενώσεις Προσώπων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό της 

ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών, και έχουν υποβάλει φάκελο Προσφοράς. 

5) «Εργοδότης» ή «Αναθέτων Φορέας»: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 

(ΕΣΔΑΚ). 



 

Σελίδα 7 

 

6) «Εγκατεστημένος Πάροχος» ή «Εγκατεστημένος Πάροχος Λειτουργίας και Συντήρησης»: Κάθε 

φυσικό πρόσωπο ή Επιχείρηση ή οι Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 

είναι εγκατεστημένες επί τόπου του έργου και έχουν την ευθύνη εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου, παραγωγής από αυτό ηλεκτρικής ενέργειας και διάθεσής της στο δίκτυο διανομής. 

7) «Παροχή Υπηρεσίας»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις 

οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Πάροχος. 

8) «Ευρωπαϊκά Πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον Κύριο του Έργου για την 

εκτέλεση του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "Κείμενα Εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών 

των οργανισμών. 

9) «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός 

προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 

κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 

εφαρμογής και χρήσης του. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

10) «Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης»: η ημερομηνία κατά την οποία θα υπογραφεί η 

Σύμβαση από τον Πάροχο και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

11) «Χ.Υ.Τ.Α.»: Ο οριοθετημένος χώρος όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) πέρα Γαληνών. 

12)  «Σύμβαση»: η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και του Παρόχου 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

13) «Συμβατική Περίοδος»: το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής. 

14) «Συμβατικό Τίμημα»: Η οικονομική προσφορά του Παρόχου. 

15) «Επιτροπή Διενέργειας»: Η Επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού που ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4413/2016. 
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Άρθρο 3:  Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού - Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών / 

Διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Αναθέτοντος Φορέα, δηλαδή www.esdak.gr καθώς και 

στο ΚΗΜΔΗΣ υπό ΑΔΑΜ……………… 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα 

Διακήρυξη έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

ήτοι την 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ο Αναθέτων Φορέας θα απαντήσει σε όλα τα 

υποβληθέντα ερωτήματα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή το αργότερο την 11/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00 Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών θα αναρτηθεί στον παραπάνω 

διαδικτυακό τόπο, ενώ κανένας Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό. 

Για λόγους πληρέστερης αντίληψης των συνθηκών δημοπράτησης και για λόγους διασφάλισης της 

ποιότητας ως προς την εκτέλεση της σύμβασης κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν την 

προσφορά τους. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς έχουν 

πραγματοποιήσει μετά από αίτησή τους επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με 

έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής που θα χορηγείται άμεσα και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης εκάστου 

ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 

κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα 

από τα μέλη της. 

Άρθρο 4:  Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Άρθρο 5:  Γλώσσα Διαδικασίας - Επικοινωνία του Αναθέτοντος Φορέα με τους οικονομικούς 

φορείς 

Η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. 

http://www.esdak.gr/
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Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του 

Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται, 

επί ποινή απαραδέκτου, από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο  επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική 

γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω ζητηθούν να μεταφραστούν αυτό θα γίνεται με 

ευθύνη και έξοδα του Διαγωνιζόμενου, εντός της προθεσμίας που η Επιτροπή Διενέργειας θα θέτει 

ειδικά. 

Κάθε ένσταση, υπόμνημα ή έγγραφο των Ενδιαφερομένων, των Διαγωνιζομένων και του Προσωρινού 

ή Οριστικού Αναδόχου που απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα θα υποβάλλεται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές πρέπει, 

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νομίμως κυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της Ελλάδας στην 

χώρα της εκδούσας αρχής, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille» σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. 

Η μετάφραση εγγράφων συνταγμένων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής γίνεται είτε από Έλληνα 

δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και 

την υλοποίηση της Σύμβασης, των Υποψηφίων, των Διαγωνιζομένων και του Παρόχου διεξάγονται στην 

ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αλλοδαπών φορέων, ο Διαγωνιζόμενος και ο Πάροχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των υπαλλήλων του με τον Σύνδεσμο, με διάθεση 

διερμηνέων. Τα έξοδα αυτά σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τον Αναθέτοντα Φορέα.  

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους Ενδιαφερομένους, τους Διαγωνιζομένους και τον Προσωρινό 

ή Οριστικό Ανάδοχο, σύμφωνα με τους κανόνες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 4413/2016. 

Άρθρο 6:  Εχεμύθεια 

Ο Αναθέτων Φορέας τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 27 του Ν. 4413/2016. 

Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Διαγωνιζόμενοι, ο Προσωρινός και ο Οριστικός Ανάδοχος οφείλουν να μην 

κοινοποιούν σε τρίτους όσες πληροφορίες θα τους παρασχεθούν και, εν γένει, λάβουν γνώση με 
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οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός εάν αυτό 

συνιστά νόμιμη υποχρέωσή τους. 

Εφόσον ένας Διαγωνιζόμενος χαρακτηρίζει, με την προσφορά του, πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστούν ως 

εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

Άρθρο 7:  Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Για τη διαδικασία ανάθεσης, την εκτέλεση και την υλοποίηση της Σύμβασης εφαρμόζονται ιδίως οι 

παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Διακήρξης: 

• Ο Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Ο Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. 

• Ο Ν. 4413/2016, «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

• Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων». 

• Ο Κανονισμός 166/2006/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς 

ρύπων και τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ». 

• Ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ «για τις μεταφορές αποβλήτων». 

•  Ο Ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή  

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

• Ο Ν. 1642/86 και ο Ν. 2859/2000. 

• Η παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
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• Ο Ν. 3548/2007, «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Ο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. 

• Ο Ν.4013/2011,«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

• Ο Ν. 4155/2013, «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

• Ο Ν.4205/2013,«Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

• Ο Ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν. 4250/2014, «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις». 

• Ο Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες όπως ισχύει σήμερα. 

• Η Κ.Υ.Α. 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β'/23-1-2009), «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη 

λειτουργία, την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΣΔΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Η με αριθμ. 161/2018 Απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Αναθέτοντος Φορέα για την 

έγκριση διενέργειας του Διαγωνισμού. 

• Η με αριθμ. 161/2018 Απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Αναθέτοντος Φορέα για την 

έγκριση των τευχών δημοπράτησης. 

• Λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά πιο πάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 8: Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις συμμέτοχης - Επαγγελματική και Τεχνική 

Ικανότητα - Χρηματοοικονομική και Οικονομική επάρκεια 

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α) Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β) Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς 

διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των 

συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβαση παραχώρησης εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών. 

Γ) Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος που έχει υπογράψει τη συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με το Ν. 2513/97. 

Δ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προσώπων μεταξύ των παραπάνω οικονομικών φορέων, σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους. 

Κάθε οικονομικός φορέας θα συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σε ένα και μόνο σχήμα. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όλοι οι Διαγωνιζόμενοι στη σύνθεση των 

οποίων συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

8.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Α. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται: 

i. Διαγωνιζόμενοι εις βάρος των οποίων υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2008/ 841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 
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μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης - πλαίσιο 

2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

Αναθέτοντος Φορέα ή του Διαγωνιζόμενου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία 

ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α'166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

2331/1995 (Α'173),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Διαγωνιζόμενου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

ii. Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό πιστοποιείται από δικαστική 
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απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή με τις κείμενες διατάξεις 

ή/και για τους οποίους ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Ο παρών λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

Διαγωνιζόμενος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους. 

iii. Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι τελούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, 

συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Ν. 4413/2016, 

β) εάν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητές ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, 

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35 του Ν. 4413/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

δ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν 

συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

ε) εάν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 
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2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της εν λόγω σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

στ) εάν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών, 

ζ) εάν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τους ίδιους στον Διαγωνισμό ή να παράσχουν από 

πταίσμα παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της Σύμβασης, 

η) εάν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά τους. 

iv. Διαγωνιζόμενοι για τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγτκικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δυο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δυο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

v. Aπoκλείεται επίσης προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
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Β. Οι Διαγωνιζόμενοι αποκλείονται, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι βρίσκονται, λόγω πράξεων που διαπράχθηκαν ή παραλείφθηκαν είτε πριν είτε κατά τη 

διάρκεια του Διαγωνισμού, σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο  

Γ. Οποιοσδήποτε Διαγωνιζόμενος εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παραπάνω παράγραφο Α, περ. i, ii και iii, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε αποδεικνύουν επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού 

λόγου αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο Διαγωνιζόμενος δεν αποκλείεται από τον 

Διαγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, ο Διαγωνιζόμενος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί 

να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Διαγωνιζόμενο αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Διαγωνιζόμενο το σκεπτικό της 

σχετικής απόφασης.  

Δ. Η απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

περιέλευση του σχεδίου απόφασης του Αναθέτοντος Φορέα στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου 

από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας ο Αναθέτων Φορέας 

αποκλείει από τον Διαγωνισμό τον εν λόγω Διαγωνιζόμενο. Η  απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, 

καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατά αυτής κοινοποιούνται στην 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ε. Θα ελέγχεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, επί ποινή αποκλεισμού, εάν 

στον Διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρία, κατά τα αναφερόμενα στην περ. α' της παρ. 4 του 

άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.  

8.3  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
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από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

8.4 Επαγγελματική και Τεχνική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην επαγγελματική και τεχνική ικανότητα για τη παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, 

Α. να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων 

συναφούς αντικειμένου, δηλαδή εγκαταστάσεων και υποδομών διαχείρισης βιοαερίου προερχόμενου 

από χώρους διάθεσης απορριμμάτων. Με τον όρο διαχείριση βιοαερίου εννοείται οποιαδήποτε 

εργασία άντλησης, μεταφοράς η οποία οδηγεί το βιοαέριο είτε σε καύση (Πυρσός), είτε σε ενεργειακή 

αξιοποίηση (Μηχανές συμπαραγωγής- καυστήρα θερμικής αξιοποίησης). Η προϋπόθεση του 

προηγούμενου εδαφίου πληρείται εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι έχουν: 

• Είτε λειτουργήσει και συντηρήσει επιτυχώς για δύο συνεχή έτη, ένα έργο Χώρου Διάθεσης 

Απορριμμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 100.000 τον/έτος, το οποίο περιλαμβάνει 

εγκαταστάσεις διαχείρισης βιοαερίου με Πυρσό.  

• Είτε λειτουργήσει και συντηρήσει επιτυχώς μιά τουλάχιστον μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 

μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MWel, την οποία να λειτουργεί επιτυχώς τουλάχιστον τα τρία 

τελευταία έτη πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Σε περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία του Διαγωνιζόμενου αφορά έργα στα οποία έχει 

συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ή σε ένωση προσώπων το ποσοστό συμμέτοχής του στο 

κοινοπρακτικό σχήμα ή στην ένωση προσώπων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. Σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω εμπειρία. 
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Β. να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα ακόλουθα στελέχη για τις θέσεις ευθύνης, για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών: 

Ένα (1) άτομο ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Πολιτικού 

Μηχανικού ή/και Χημικού Μηχανικού, με επαγγελματική εμπειρία (*) τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία ως υπεύθυνος κατασκευής ενός τουλάχιστον έργου συναφούς με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο Α.  

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού με επαγγελματική εμπειρία (*) τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη λειτουργία έργων διαχείρισης 

βιοαερίου. 

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 

επαγγελματική εμπειρία (*) τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

(*) Ως  επαγγελματική εμπειρία θεωρείται ο χρόνος από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).  

8.5  Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Α. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν θετικό μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων  προ φόρων, για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις (2015, 2016, 2017) και ίδια κεφάλαια 

να ανέρχονται τουλάχιστον σε 1.500.000 €. Ίδια Κεφάλαια νοούνται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, 

αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή 

Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ φόρων 

για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις και θα λαμβάνεται υπόψη το άρθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων των 

μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων. 

Β. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν μέσο όρο ειδικού  κύκλου 

εργασιών που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του Διαγωνισμού (υπηρεσίες 

συντήρησης και λειτουργίας Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων που περιλαμβάνουν σύστημα 

διαχείρισης βιοαερίου κατά την έννοια της παραγράφου Α, του άρθρου 8.4), για τις τρεις (3) τελευταίες 

χρήσεις (2015, 2016, 2017), μεγαλύτερο από 700.000 €. Σε περίπτωση που η εν λόγω επάρκεια του 

Διαγωνιζόμενου αφορά συμβάσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ή σε ένωση 

προσώπων, η εμπειρία του Διαγωνιζομένου θα υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμέτοχής του 

στο κοινοπρακτικό σχήμα ή στην ένωση προσώπων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, 

αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω επάρκεια. 
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Γ. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα 

τουλάχιστον 650.000 €. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να 

διαθέτει την εν λόγω επάρκεια. 

8.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν σε ισχύ:  

i)  Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο σε εγκατάσταση και λειτουργία 

συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

ii) Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο σε εγκατάσταση και λειτουργία 

συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

iii) Το πρότυπο για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία ISO OHSAS 18001 ή ισοδύναμο σε 

εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.). 

8.7 Επίκληση Ικανότητας Τρίτων 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 8.4 και 8.5 της Διακήρυξης, οι 

Διαγωνιζόμενοι μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων του άρθρου 8.1 

της Διακήρυξης, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους μ' αυτούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο 

Διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι οι άλλοι φορείς δεν τελούν σε μία από τις καταστάσεις του 

άρθρου 8.2, ότι πληρούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα κριτήρια των άρθρων 8.4 και 8.5 της 

Διακήρυξης και ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης προσκομίζοντας σχετική δέσμευση των φορέων. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 8.5 της Διακήρυξης, ο Διαγωνιζόμενος και ο άλλος φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση της Σύμβασης. Κάθε άλλος φορέας δύναται, επί ποινή αποκλεισμού και όλων των 

σχετικών προσφορών, να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, προς έναν μόνο Διαγωνιζόμενο. 

Άρθρο 9: Εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Α. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε Διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι 152.974 € (με τη 

στρογγυλοποίηση). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα και σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
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Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

Β.  Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 

5 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των επτά (7) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν 

παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να 

ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

Γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στο Διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Δ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Άρθρο 10: Μορφή και Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

10.1 Γενικές Διατάξεις 

Α. Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος, στην 

εξωτερική όψη του, πρέπει να φέρει τα στοιχεία του Διαγωνισμού, τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής 

και τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου και ο οποίος αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις κλειστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους:  

       α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  

       β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, 

       γ) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

Κάθε υποφάκελος, στην εξωτερική όψη του, πρέπει να φέρει το τίτλο του υποφακέλου, τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού, τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου. 
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Β. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και, σε περίπτωση, που δεν έχουν χρόνο ισχύος, να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 

τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις ειδικότερες διατάξεις της Διακήρυξης. Οι υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις πρέπει 

να έχουν συνταχθεί εντός των τελευταίων δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν 

βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή και να έχουν συνταχθεί εντός των 

τελευταίων δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δ. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικότερες διατάξεις της Διακήρυξης, με την 

επιφύλαξη του Άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 

Ε. Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο έναν φάκελο προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές / αντιπροσφορές. 

10.2 Περιεχόμενα του Φακέλου Προσφοράς 

Α. Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού,  τα 

ακόλουθα: 

i. Πίνακα περιεχομένων  

ii. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Διακήρυξης, με την οποία ο 

Διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι: α) έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης, β) η 

προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και γ) τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

iii. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 9 της Διακήρυξης. 

iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για τον Διαγωνιζόμενο ή/ και για τα 

πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8.1 της Διακήρυξης, που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην περ. i, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, το έγγραφο ή το 
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πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά 

το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. i, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της 

Διακήρυξης. 

v. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, αν ο Διαγωνιζόμενος φορολογείται στην Ελλάδα, 

τόσο μεμονωμένα όσο και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει. Αν ο Διαγωνιζόμενος 

δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή, καθώς και 

πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή εγκατάστασής του. Σε κάθε περίπτωση, αλλοδαπός Διαγωνιζόμενος οφείλει να 

υποβάλει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ακόμα και εάν φορολογείται και στην Ελλάδα. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά 

το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της 

Διακήρυξης. 
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vi. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των ημεδαπών οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό που υποχρεώνονται να 

ασφαλίσουν σε ημεδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

εγκατάστασής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

υποβάλουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ακόμα και εάν υπέχουν ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις και στην Ελλάδα. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά 

το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της 

Διακήρυξης.  

vii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου με το οποίο να πιστοποιείται ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ούτε 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ούτε από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 
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Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην περ. iii β, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά 

το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. iii β, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της 

Διακήρυξης.  

 

viii. Για τις προϋποθέσεις των περ. iii α, iii γ, iii δ, iii ε, iii στ, iii ζ, iii η, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της  

Διακήρυξης, ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Διαγωνιζόμενου οι 

αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού ή αν ο Διαγωνιζόμενος είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος 

ή τρίτη χώρα όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας εγκατάστασης, 

ενώ για την προϋπόθεση της περ. iv, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης πιστοποιητικό 

από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

 

ix. Για την προϋπόθεση της περ. v παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, για τις ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία, απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α711-04-96) 

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ279/Α710-11-2005), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
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από τις εν λόγω διατάξεις και από τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005. Εάν είναι 

αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05, υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις και από τις διατάξεις της ΚΥΑ 

24014/25-11-2005. 

x. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για Διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για ΙΚΕ, ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον Διαγωνιζόμενο και, εν γένει, 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8.1 της Διακήρυξης, καθώς και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών. 

xi. Απόφαση του αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου του Διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση 

μη φυσικού προσώπου) το οποίο εγκρίνει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ορίζει τον 

εκπρόσωπό του, αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό, για την υποβολή της προσφοράς ή 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση διορισμού πληρεξουσίου. Δεν γίνονται δεκτές 

αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

xii. Για το άρθρο 8.3 πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμόδιας διακστικής  ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπο ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
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φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

xiii. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων θα υποβληθούν: α) Όλα τα 

προαναφερθέντα δικαιολογητικά (περ. iv έως και xii) για κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή 

Ένωσης Προσώπων ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). β) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας 

ή Ένωσης Προσώπων με το οποίο: συστήνεται η Κοινοπραξία ή συμφωνείται η συμμετοχή 

στον Διαγωνισμό ως Ένωση Προσώπων, δηλώνονται τα ποσοστά κάθε μέλους της 

Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ή 

της Ένωσης Προσώπων και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και των μελών της έναντι του 

Αναθέτοντα Φορέα. γ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης Προσώπων από την οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους 

στην Κοινοπραξία ή στην Ένωση και στο Διαγωνισμό. δ) Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου 

για την κατάθεση της προσφοράς, συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του κοινού 

εκπροσώπου. ε) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων 

από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαμβάνει από κοινού την ευθύνη για κάθε τι 

σχετικό με την παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης, έναντι του Αναθέτοντος Φορέα. 

xiv. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Διακήρυξης στην 

οποία θα δηλώνονται τα κύρια στοιχεία των εγκαταστάσεων που καλύπτουν την 

προϋπόθεση της παρ. Α του άρθρου 8.4 της Διακήρυξης και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 

των εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κατά 

ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: α) Ονομασία της εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι 

υπηρεσίες / εργασίες του Διαγωνιζομένου, β) Ονομασία αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση 

ή Κοινοπραξία), γ) Ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση Κύριος του Έργου / 

Φορέας Ανάθεσης, δ) Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών, ε) Λειτουργική και 

Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα των 

εγκαταστάσεων, στ) Υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο 

αντικείμενο αυτών, ζ) Δήλωση περί εμπρόθεσμης και έντεχνης εκτέλεσης των έργων και 
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υπηρεσιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς 

ανάθεσης των εργασιών. Αν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, ως 

αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά συνταγμένα ή θεωρημένα από την 

αρμόδια αρχή, ενώ αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα 

υποβληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο φορέα. 

xv. Για την προϋπόθεση της παρ. Β του άρθρου 8.4 της Διακήρυξης, τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Διακήρυξης, με τα 

ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών, β) βιογραφικά σημειώματα των στελεχών, γ) τίτλοι σπουδών, δ) 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ε) αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους 

αναθέτοντες φορείς των εκάστοτε έργων. 

xvi. Για την προϋπόθεση της παρ. Α του άρθρου 8.5 τα εξής δικαιολογητικά: Οικονομικές 

Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων. Ως Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων νοούνται οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις [οι ενοποιημένες 

ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις] 

των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (2015, 2016, 2017) τα οποία έχουν 

λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης υποβολής των προσφορών και οι οποίες 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου και είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Σε περίπτωση 

που οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη 

δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος 

έχει λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν έχουν 

καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την 

υποβολή της προσφοράς, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη 

δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως 

προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που 

λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις 

των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 

θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα, οικονομικά στοιχεία, για τα έτη που 

αυτές λειτουργούν. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα 
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διαφορετικό του Ευρώ (€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα απαιτείται μετατροπή σε 

Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να 

δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή 

δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

xvii. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσης, σχετικά με το ποσό του 

συνολικού κύκλου εργασιών του Διαγωνιζόμενου που αντιστοιχεί σε εργασίες συναφείς με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο Β του άρθρου 8.5, όπως 

επίσης και τις πιστοποιήσεις και τα τιμολόγια που αποδεικνύουν το ανωτέρω για τις 

οικονομικές χρήσεις 2015, 2016, 2017. 

xviii. Για την προϋπόθεση της παρ. Γ του άρθρου 8.5, βεβαίωση που εκδίδεται από τραπεζικά και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην οποία θα αναφέρεται ρητώς το ποσό της 

πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου. 

xix. Τα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8.6 της Διακήρυξης. 

xx. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8.7 της Διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, αναφορικά με τους άλλους οικονομικούς φορείς στους οποίους 

στηρίζονται οι Διαγωνιζόμενοι, διαφορετικά η ικανότητα ή/ και η επάρκεια δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 8.4 και 8.5 της 

Διακήρυξης: α) Όλα τα δικαιολογητικά των περ. iv έως και xi του παρόντος άρθρου. β) 

Απόφαση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του οικονομικού φορέα, με την 

οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Διαγωνιζόμενο της επαγγελματικής και τεχνικής 

ικανότητας ή/ και της χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας του άλλου φορέα, ώστε 

να είναι στη διάθεση του Διαγωνιζόμενου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Στην 

απόφαση αυτή ο εν λόγω άλλος φορέας θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στο Διαγωνιζόμενο 

τους συγκεκριμένους πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 

εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι με ρητή προς τούτο 

δέσμευση, με τρόπο ώστε να είναι δυνατό στον Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην 

αξιολόγηση και εκτίμηση της σημασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του Διαγωνισμού 

και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. 

Επίσης, αν η διάθεση πόρων αφορά στο άρθρο 8.4 της Διακήρυξης, όλα τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά των περ. xiv και xv του παρόντος άρθρου, ενώ αν διάθεση 

πόρων αφορά το άρθρο 8.5 της Διακήρυξης, όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά των περ. xvi έως και xviii του παρόντος άρθρου. Περαιτέρω, στην τελευταία 

περίπτωση, στην απόφαση του άλλου φορέα για την παροχή χρηματοοικονομικής και 

οικονομικής επάρκειας στο Διαγωνιζόμενο, αυτός ο φορέας θα δεσμεύεται ρητά ότι θα είναι 

από κοινού με τον Διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύμβασης έναντι του 

Αναθέτοντος Φορέα. 

xxi. Το έγγραφο του Αναθέτοντος Φορέα που πιστοποιεί την επιτόπια επίσκεψη στο χώρο του 

έργου. 

Β. Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη σειρά που 

αναφέρονται παρακάτω, τα ακόλουθα: 

i. Πίνακα περιεχομένων  

ii. Τεχνική Έκθεση με αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του τεχνικού αντικειμένου 

της Σύμβασης από τον Διαγωνιζόμενο, επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και 

προβλημάτων, καθώς και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

α) Μεθοδολογία εκτίμησης ποσοτήτων του παραγόμενου βιοαερίου, 

β) Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή της λύσης διαχείρισης των 

συσσωρευμένων στραγγιδίων στα κύτταρα.   

γ) Αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφές χωροθέτησης των φρεατίων άντλησης 

βιοαερίου καθώς και της όδευσης των αγωγών συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου.  

δ)  Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινόμενου τεχνικού εξοπλισμού 

ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, η οποία θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή.  

Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού από τα 

ακόλουθα σχέδια (σε κατάλληλη κλίμακα):  

α) Γενική διάταξη του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης,  

β) Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης κυττάρων Α', Β' & Γ' με μηκοτομές και 

διατομές. Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να τοπογραφήσουν τον χώρο 

προκειμένου να προβούν στις εκτιμήσεις τους για τις ποσότητες παραγωγής του βιοαερίου. 
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γ) Σχέδιο χωροθέτησης μονάδας επεξεργασίας συσσωρευμένων στραγγισμάτων 

iii. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης όπου 

θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας.  

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζομένου στην οποία θα δηλώνονται το τμήμα της Σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τους υπεργολάβους που 

προτείνει, καθώς και ότι αυτοί δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 8.2 

της Διακήρυξης.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, δίνονται τα κάτωθι στα παραρτήματα της παρούσης:  

α) Τοπογραφικό διάγραμμα των κυττάρων Α', Β' και Γ' του ΧΥΤΑ πριν την εκκίνηση λειτουργίας.  

β) Γενική διάταξη δικτύων και φρεατίων βιοαερίου κυττάρων Α', Β', Γ' και ΧΑΔΑ 

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα αγκύρωσης της γεωμεμβράνης των κυττάρων Α', Β' και Γ' του ΧΥΤΑ 

δ) Λεπτομέρειες στεγάνωσης Α' κυττάρου 

ε) Λεπτομέρειες στεγάνωσης Β' κυττάρου 

στ) Λεπτομέρειες στεγάνωσης Γ' κυττάρου 

ζ) Λεπτομέρειες στρώσεων τελικού ανάγλυφου Α', Β' και Γ' κυττάρου 

η) Διαθέσιμη έκταση χωροθέτησης εξοπλισμού ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

θ) Μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση του βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαλήνων 

ι) ΑΕΠΟ Χ.Υ.Τ.Α. 

κ) Άδεια Λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. 

Γ. Ο Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, την οικονομική 

προσφορά του Διαγωνιζόμενου, νομίμως υπογεγραμμένη. Η τιμή της προσφοράς αναφέρεται στο 

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στην Διακήρυξη και θα είναι διατυπωμένη 

σε ποσοστό της αμοιβής του Παρόχου επί του Καθαρού Κύκλου Εργασιών από την πώληση Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

10.3 Συμπληρώσεις / Διευκρινίσεις επί των Δικαιολογητικών 

Η Επιτροπή Διενέργειας μπορεί να καλέσει τους Διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της Διακήρυξης. 
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Προς τον σκοπό τούτο κοινοποιεί στους Διαγωνιζόμενους έγγραφη πρόσκληση και τους τάσσει 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από 

τους Διαγωνιζόμενους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι 

ως άνω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να αφορούν μόνο ασάφειες. Η παροχή της δυνατότητας 

διευκρίνισης ή συμπλήρωσης στον Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια είναι 

υποχρεωτική, εάν επίκειται αποκλεισμός του από τον Διαγωνισμό, λόγω ασαφειών ή τυπικών 

ελλείψεων των δικαιολογητικών και εγγράφων, που έχουν υποβληθεί. Οι ως άνω διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή για 

πρώτη φορά εγγράφων σε συμμόρφωση με όρους της Διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η 

παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συμπλήρωσης δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση 

μεταχείριση των Διαγωνιζομένων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση ενός ή περισσοτέρων 

από αυτούς. 

Άρθρο 11: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

Άρθρο 12:  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των Προσφορών 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον Διαγωνισμό, ορίζεται η 18 /09 /2018 , 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 

Άρθρο 13:  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 14:  Προυποθέσεις Έγκυρης και Παραδεκτής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Τρόπος 

Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία του άρθρου 1.1 της Διακήρυξης, η οποία οφείλει να τις 

διαβιβάσει, χωρίς να τις αποσφραγίσει, στην Επιτροπή Διενέργειας. 

Άρθρο 15:  Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών 

Α. Την 21/09 /2018. , ημέρα Παρασκευή. και ώρα 11:00 , η Επιτροπή Διενέργειας αποσφραγίζει τον 

κύριο φάκελο των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως. Όσες προσφορές υποβλήθηκαν 

εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας ελέγχει εάν οι φάκελοι των 

προσφορών πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.1, παρ. Α, της Διακήρυξης. Όσες προσφορές δεν 

πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις δεν αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

Διενέργειας αποσφραγίζει μόνο τους Υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και προβαίνει στη 

διαδικασία ελέγχου των υποφακέλων αυτών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας συντάσσει και 

υπογράφει το Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Υποφακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, το οποίο κοινοποιείται σε όλους του Διαγωνιζόμενους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

Διενέργειας διαβιβάζει στον Αναθέτοντα Φορέα το Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Ο Αναθέτων Φορέας εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της 

αξιολόγησης των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα 

κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους. 

Β. Μετά την έκδοση της απόφασης του Αναθέτοντα Φορέα επί των Υποφακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, η Επιτροπή Διενέργειας επιστρέφει τους μη αποσφραγισμένους φακέλους όσων 

Διαγωνιζομένων αποκλείστηκαν, κατά το στάδιο Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 
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Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και αποσφραγίζει μόνο τους Υποφακέλους Τεχνικής 

Προσφοράς όσων Διαγωνιζομένων δεν αποκλείστηκαν. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου των υποφακέλων αυτών και βαθμολογεί μόνο τις Τεχνικές Προσφορές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές 

βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί με σειρά 

φθίνουσας βαρύτητας: 

 

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων Κριτηρίων αξιολόγησης Τεχνικής 

Προσφοράς 

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα (βί) 

1. Λειτουργικότητα, πληρότητα, τεκμηρίωση επάρκεια, αξιοπιστία μεθόδου-τεχνικής 

πρότασης ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου. 
  60 % 

2. Τεκμηρίωση προτεινόμενης τεχνικής λύσης με επισήμανση ιδιαιτεροτήτων έργου 

(π.χ.διαχείρισης των συσσωρευμένων στραγγιδίων στα κύτταρα) Και αντιμετώπισης 

αυτών. 

  30 % 

3.Αποτελεσματικότητα και οργανωτική δομή προτεινόμενης ομάδας-Οργανόγραμμα   10 % 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας  100% 

 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Uτί (i είναι το κριτήριο 1, 2), που συνίσταται σε ακέραιο 

αριθμό από 1 έως 10. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 6, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο ο βαθμός Uτί θα πολλαπλασιαστεί με τον επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε Διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

Βτ = Σ (Uτί x βί) 

όπου : 

Βτ = ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Uτί = ο βαθμός του κριτηρίου ί και 

βί = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ί 
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Οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει 

τις 7 μονάδες, δηλαδή εφόσον Βτ >7. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό Αξιολόγησης και 

Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους 

Διαγωνιζόμενους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας διαβιβάζει στον Αναθέτοντα Φορέα το 

Πρακτικό Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Ο Αναθέτων Φορέας 

εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Η απόφαση 

του Αναθέτοντα Φορέα κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους.  

Γ. Μετά την έκδοση της απόφασης του Αναθέτοντα Φορέα επί των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς, 

η Επιτροπή Διενέργειας επιστρέφει τους μη αποσφραγισμένους φακέλους όσων Διαγωνιζομένων 

αποκλείστηκαν, κατά το στάδιο Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς 

και αποσφραγίζει μόνο τους Υποφακέλους Οικονομικής Προσφοράς όσων Διαγωνιζομένων δεν 

αποκλείστηκαν. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου των υποφακέλων αυτών και αξιολογεί 

μόνο τις Οικονομικές Προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Η σταθμισμένη 

βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

Β = 70* (ΒΤ / BTmax) + 30 * (BKmin/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς. 

ΒΚ = το προσφερόμενο ποσοστό αμοιβής του Διαγωνιζομένου  

BKmin = Το χαμηλότερο ποσοστό αμοιβής μεταξύ των Διαγωνιζομένων  

ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής προσφοράς. 

BTmax = ο βαθμός της τεχνικής προσφοράς με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των 

Διαγωνιζομένων (νοείται αυτών που έχουν περάσει στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης). 

 

Ο τελικός βαθμός προσφοράς στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος 

ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β). 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει 

τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. 
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Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή, οι 

ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική Βαθμολογία (ΒΤ). 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό Αξιολόγησης και 

Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους 

Διαγωνιζόμενους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας διαβιβάζει στον Αναθέτοντα Φορέα το 

Πρακτικό Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Ο Αναθέτων 

Φορέας εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς και 

κατακυρώνει τον Διαγωνισμό στον Διαγωνιζόμενο με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β). Η απόφαση 

του Αναθέτοντα Φορέα κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους. 

Άρθρο 16:  Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού - Ματαίωση του Διαγωνισμού 

Α. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα του από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Β. Ο Αναθέτων Φορέας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τον Διαγωνισμό, εφόσον απέβη άγονος είτε λόγω αποκλεισμού όλων των Διαγωνιζομένων 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προσφορών. 

Γ. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ματαιώσει Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής του Διαγωνισμού. β) Αν η προσφορά κριθεί ως μη 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη. γ) Αν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει 

πλέον τον Αναθέτοντα Φορέα ή δ) αν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι οικονομικές ή οι τεχνικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, με 

συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση της Σύμβασης. ε) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δ. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ο Αναθέτων 

Φορέας μπορεί, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τον Διαγωνισμό ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ε. Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων του, ή να διενεργήσει νέα 
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διαδικασία ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Ν. 4413/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 

Άρθρο 17:  Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη 

17.1 Σύναψη Σύμβασης 

Μετά τον θετικό προσυμβατικό έλεγχο εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κοινοποιείται η εγκριτική 

του αποτελέσματος του Διαγωνισμού απόφαση στον Πάροχο, με πρόσκληση για την υπογραφή της 

Σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε (15) ημέρες. Κατά την εν λόγω υπογραφή, προσκομίζονται, μεταξύ των άλλων που 

προβλέπονται και οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Αν ο Πάροχος δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία, κηρύσσεται 

έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ειδική ποινή. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνση του. 

Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 

υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 

γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα 

αποτελέσματα της. 

Στην περίπτωση Παρόχου Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, ισχύουν και οι επόμενες υποχρεώσεις 

των μελών της: 

1) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 

κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων. 

2) Τα μέλη της Παρόχου κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος 

Φορέα εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από το νόμο. 

3) Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων οφείλουν κατά την κατάρτιση και 

υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού 

εκπροσώπου έναντι του Αναθέτοντος Φορέα και των Υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται 
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υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την 

κοινοπραξία ή την Ένωση Προσώπων σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

εκπροσώπου. 

Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας 

ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής 

του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την 

εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού 

τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και 

του αναπληρωτή και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής των 

υπηρεσιών και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με το φορέα ανάθεσης. 

Μαζί με την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής 

του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου 

και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να 

εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται 

και η είσπραξη του ανταλλάγματος και ο διορισμός αντικλήτου. 

4) Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού 

από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση 

της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζόμενους 

παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί προηγουμένως. 

Στην περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων είναι επιτρεπτό η Σύμβαση να 

υπογραφεί με νομικό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, εφόσον σκοπός του εν λόγω προσώπου είναι 

αποκλειστικά η εκτέλεση της Σύμβασης και εφόσον τα μέλη αυτού είναι τα μέλη του Παρόχου, κατά το 

ίδιο ποσοστό συμμετοχής. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, είναι δυνατόν η αντισυμβαλλόμενη 

Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων να υποκατασταθεί από νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, υπό 

τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις. 

17.2 Συμβατικά Στοιχεία 

 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση Σύμβαση είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:  
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1) Η Σύμβαση 

2) Η Παρούσα Διακήρυξη 

3) Η Οικονομική Προσφορά 

4) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

5) Η Τεχνική περιγραφή  

6) Η Τεχνική Προσφορά 

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της παροχής 

υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Άρθρο 18:  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του 

προϋπολογισμού, η οποία θα ισχύει για ένα (1) έτος και θα ανανεώνεται ετησίως, μέχρι το τέλος 

διάρκειας της Σύμβασης και θα αφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ορίζονται στην 

παρούσα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους τους και είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος 6 της παρούσας. 

Άρθρο 19:  Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4413/2016 και 

αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 181 του Ν. 4412/2016, αναφορικά με τα έργα που θα 

κατασκευαστούν, καθώς και αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 220 του Ν. 4412/2016, 

αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις (άρθρα 134 έως και 

181 και 200 έως και 220 του Ν. 4412/2016) δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, 

ούτε στους όρους της παρούσας Διακήρυξης και εφόσον οι διατάξεις αυτές συνάδουν με το εν γένει 

αντικείμενο της Σύμβασης. 

Άρθρο 20: Υπεργολαβία - Εκχώρηση απαιτήσεων 

Α. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, αναφορικά με τις υπεργολαβίες, εφαρμόζονται οι παρ. 2 

έως και 7 του άρθρου 50 του Ν. 4413/2016. 
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Β. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση μέρος ή το σύνολο των 

συμβατικών του αξιώσεων υφιστάμενων και μελλοντικών, εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή είναι 

δυνατόν να προσδιορισθούν με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως ιδίως 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

υπόκεινται σε εποπτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, τα οποία 

συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, προς εξασφάλιση 

των απαιτήσεών τους από τη χρηματοδότηση αυτή. Για την εκχώρηση αυτή, για την οποία δεν 

απαιτείται η συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα αλλά μόνο η απλή ενημέρωσή του, εφαρμόζονται οι 

γενικές διατάξεις περί εκχώρησης. 

Άρθρο 21: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 

4413/2016. 

Άρθρο 22: Διάρκεια - Λύση της Σύμβασης 

Α. Η έναρξη της διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται με την υπογραφή της και η λήξη της με το πέρας 

είκοσι (20) ετών από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας ή την ενεργοποίηση της σύνδεσης του 

σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου. Εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης 

αναμένεται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες κατά τον νόμο άδειες και να έχουν κατασκευαστεί 

τα απαιτούμενα δίκτυα για τη συλλογή και ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης έκδοσης κάποιας εκ των παραπάνω αδειών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 

μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Παρόχου, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Β. Η Σύμβαση λύεται α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής, όπως τυχόν 

τροποποιήθηκε ή β) με καταγγελία από τον Αναθέτων Φορέα ή τον Παραχωρησιούχο ή γ) με κοινή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ή δ) όταν η Θερμογόνος Δύναμη του αντλούμενου βιοαερίου 

μειωθεί σε επίπεδα ώστε να καθίσταται ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του στις εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου ή ε) σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανώτερης βίας.  

Γ.  Μετά τη λήξη της Σύμβασης, αν έχει καταστεί ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στις 

εγκαταστάσεις του Παρόχου, ο τελευταίος υποχρεούται: 
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• Να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

να τον παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

λήξης της Σύμβασης. 

• Να εξασφαλίσει την καύση της εναπομείνασας (μη ενεργειακά αξιοποιήσιμης) ποσότητας 

βιοαερίου, από το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α. σε πυρσό καύσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.  

Άρθρο 23: Καταγγελία της Σύμβασης 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε περίπτωση που:  

α) έγινε μία τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που θα είχε άλλως απαιτήσει μία νέα 

διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης, βάσει του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ή  

β) ο Παραχωρησιούχος κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.2, περ. i, της Διακήρυξης και, ως τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό ή  

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των 

Συνθηκών λόγω του γεγονότος ότι ο Αναθέτων Φορέας έχει αναθέσει τη Σύμβαση, χωρίς να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει των συνθηκών και του Ν. 4413/2016 ή  

δ) συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του Ν. 4413/2016 ή  

ε) ο Παραχωρησιούχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  

Για την καταγγελία της Σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 24: Έννομη Προστασία - Επίλυση Διαφορών 

Α. Κατά το στάδιο ανάθεσης της Σύμβασης, για την επίλυση διαφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 60 του 

Ν. 4413/2016.  

Β. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, για την επίλυση διαφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 64, παρ. 

1 έως και 8, και το άρθρο 66 του Ν. 4413/2016. 
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Γ. Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά το στάδιο της εκτέλεσης της Σύμβασης 

δεν παρέχει το δικαίωμα στον Πάροχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραπάνω παραγράφου Β ή / και τυχόν σχετικής δικαστικής απόφασης προσωρινής 

δικαστικής προστασίας. Εάν ο Πάροχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των 

υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Αναθέτοντας Φορέας θα έχει το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης. 

 

Για τον ΕΣΔΑΚ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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