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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Πλατεία Δημ. Μακρή 36, 532 00 Αμύνταιο
 +30- 23860-23125, Fax : 23860-20065
E-mail: detepa@detepa.gr,
Url: www.detepa.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης
Η «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)
προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης:
«Προμήθεια Βιομάζας για τη λειτουργία των μονάδων θερμικής ισχύος 30MW της
Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 18.600,00MWh»,
και συνολικής εκτιμώμενης αξίας κατ’ ανώτατο 297.600,00€ ευρώ προ ΦΠΑ
με βάσει τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και τους όρους της παρούσας,
και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια με
κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α), Οδός: Πλατεία Δημ. Μακρή 36, Τ.Κ.:53200, Τηλ.:2386023125,
Telefax:2386020065, e-mail: detepa@detepa.gr, Ιστοσελίδα: www.detepa.gr, Κωδικός
NUTS: EL 533, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή θερμικής ενέργειας στους
κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Αμυνταίου.
2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:
α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στη Διακήρυξη της εν λόγω
προμήθειας
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.detepa.gr
και
στο
ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr).
β. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, δηλαδή 12/01/2021 και ώρα 10:00π.μ.
γ. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. www.detepa.gr. Η οικονομική προσφορά που θα
υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στο έντυπο της
υπηρεσίας, το οποίο είτε θα χορηγείται στην έδρα της ΔΕΤΕΠΑ είτε θα αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση προσφοράς σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποτελεί λόγω
αποκλεισμού.
3. Νομική Φύση: Η ΔΕΤΕΠΑ είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς σκοπού,
(βάσει του 1069/80) που ελέγχεται 100% από τον Δήμο Αμυνταίου ως δημοτική επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεθέρμανσης (CPV αντικειμένου: 09324000-6
τηλεθέρμανση). Η ΔΕΤΕΠΑ δεν είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή ή Κεντρική Αρχή Αγορών.
4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια

βιομάζας συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 18.600MWh με σκοπό την παραγωγή
θερμικής ενέργειας από τις μονάδες (λεβήτων καύσης στερεών καυσίμων) ισχύος 30MW για
να πραγματοποιηθεί μικτή καύση της βιομάζας με λιγνίτη με σκοπό την κάλυψη των
θερμικών αναγκών του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου,
Φιλώτα και Λεβαίας.
Η εν’ λόγω προμήθεια ρητώς εξαιρείται από το νομοθετικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών
ενωσιακών Οδηγιών και εθνικών νόμων, όπως ιδίως του ν.4412/16, για τις δημόσιες
συμβάσεις.
Η διαγωνιστική διαδικασία λόγω της φύσης του αντικειμένου της εξαιρείται από το πεδίο
εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, που μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 242), δεδομένου ότι η ΔΕΤΕΠΑ δραστηριοποιείται
στον τομέα της ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης και λειτουργίας δικτύου θερμότητας,
ήτοι του δικτύου τηλεθέρμανσης.
Ακολουθούνται οι γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως της ίσης
μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και της υποχρέωσης διαφάνειας.
Το προς προμήθεια συμβατικό είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09111400-4 «Καύσιμα με βάση το ξύλο». Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 297.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 369.024,00€, ΦΠΑ 24%: 71.424,00€).
5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου
τιμής ανά MWh δε γίνονται δεκτές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Προβλέπεται τμηματική ανάθεση του αντικειμένου, από
την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 31/05/2021, ή έως την ανάλωση της
προσφερόμενης ποσότητας βιομάζας, κατόπιν έγγραφης εντολής της ΔΕΤΕΠΑ.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης και β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της ΔΕΤΕΠΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ένωση θα πρέπει να περιέλθει σε
συγκεκριμένη νομική μορφή και η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 12/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της
ΔΕΤΕΠΑ, Πλατεία Δημ. Μακρή 36, Αμύνταιο. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς
τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος
φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία αποσφράγισης.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για 3 μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Η δαπάνη
βαρύνει τον Κ.Α.: 25.12.00 «Αγορά Βιομάζας» και η σχετική πίστωση αφορά τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021.

12. Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται εγγυήσεις
13.Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία δημοσίευσης είναι η ημερομηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜΔΗΣ ήτοι η 30/12/2020. Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον παρόντα διαγωνισμό
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ και στον Ελληνικό Τύπο συμφώνως
του ν. 3548/2007.
Η περίληψη Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ .
ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 29/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ
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