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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης
Η «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)
προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW
ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023» συνολικού ενεργειακού περιεχομένου
28.200,00MWh,
και συνολικής εκτιμώμενης αξίας κατ’ ανώτατο 443.400,00 € 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 04/07/2022 και ώρα 15:00.
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.
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4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια βιομάζας συνολικού
ενεργειακού περιεχομένου 28.200,00MWh 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.
Τα προς προμήθεια συμβατικά είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09111400-4 «Καύσιμα με βάση το ξύλο», 09111300 «Φυσικά καύσιμα». Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 443.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
με ΦΠΑ 24%: 549.816,00 €, ΦΠΑ 24%: 106.416,00 €).
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 31η Δεκεμβρίου 2023, 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 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η
15:00. 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
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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 2022 της ΔΕΤΕΠΑ.
12. Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται εγγυήσεις
13.Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία δημοσίευσης είναι η ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι η
22/06/2022. 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, 21/06/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς και η σταδιακή απόσυρση των
ατμοηλεκτρικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας που τροφοδοτούν με θερμική ενέργεια τα συστήματα
τηλεθέρμανσης της περιοχής, έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης να μετατρέψουν το
υφιστάμενο επιχειρησιακό τους μοντέλο, προσαρμόζοντας την λειτουργία τους παράγοντας πλέον οι ίδιες το
σύνολο της θερμικής ενέργειας των συστημάτων τους.
Η ΔΕΤΕΠΑ ανταποκρινόμενη στη διαμορφούμενη κατάσταση, έχει ήδη προχωρήσει στην αλλαγή του
ενεργειακού μοντέλου παραγωγής θερμικής ενέργειας, με την εγκατάσταση λεβήτων μικτής καύσης,
καυσίμου βιομάζας – λιγνίτη, ονομαστικής ισχύος 2x15MWth σε υποκατάσταση της θερμικής ισχύος των
25MWth που ήταν απολήψιμη από τον ΑΗΣ Αμυνταίου. Η εγκατάσταση έχει τεθεί σε λειτουργία
τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης. Οι μονάδες είναι σε θέση να
πραγματοποιούν μικτή καύση βιομάζας και λιγνίτη. Οι (2) λέβητες καύσης είναι κάθετου υδραυλωτού με
κινούμενη επικλινή σχάρα και είναι σχεδιασμένο για καύση μίγματος λιγνίτη σε συνδυασμό με
υπολειμματική βιομάζα καλλιεργειών ή θρύμματα ξύλου (wood chips) ή βιομηχανικού τύπου βιομάζα με
45% το πολύ υγρασία, (50% μέγιστο) με τα παρακάτω γενικά στοιχεία και τεχνικά δεδομένα:
Περιεκτικότητα τέφρας: 1 – 10%
Μέγεθος καυσίμου: P 100 EN 14961-1
Σημείο τήξης τέφρας: > 1.000°C
Ελάχιστη Μέση θερμογόνο δύναμη: 7,55 MJ/Kg
2. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην προμήθεια βιομάζας συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 28.200,00
MWh με σκοπό την παραγωγή θερμικής ενέργειας από τις μονάδες (λεβήτων καύσης στερεών καυσίμων)
ισχύος 30 MW 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: ΔΕΤΕΠΑ - Στοιχεία επικοινωνίας – Νομοθετικό Καθεστώς ΑΑ
1. 1.

«Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου»
Οδός & αριθμός

: Πλατεία Δημ. Μακρή 36

Ταχ.Κωδ.

: 532 00, Αμύνταιο

Τηλ.

: +30 23860 23125

Telefax

: +30 23860 20065

email

: detepa@detepa.gr

Πληροφορίες

: κ. Παληός Αναστάσιος

1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Τεχνική Υπηρεσία, στην οποία θα κατατεθούν οι
προσφορές:
Οδός

: Πλατεία Δημ. Μακρή 36

Ταχ.Κωδ.

: 532 00, Αμύνταιο

Τηλ.

: 2386023125

Telefax

: 238602065

email

: detepa@detepa.gr

1.3. Εφόσον η ανωτέρω υπηρεσία ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της ΔΕΤΕΠΑ μετεγκατασταθούν, με
οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας

ή εκτέλεσης της

προμήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο, αντίστοιχα, τα
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
1.4. Η παρούσα διακήρυξη αφορά σε προμήθεια βιομάζας ενεργειακού περιεχομένου 28.200,00 MWh,
(CPV: 09111400-4 «Καύσιμα με βάση το ξύλο»):



Υπολειμματική ξυλώδης στερεά βιομάζα ξυλώδης,



Τυποποιημένη ξυλώδης βιομάζα σε μορφή wood chips max P100, max M50 κατά EN
14961-1.

1.5. 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.
Βάσει του άρθρου 242 του 4412/2016, οι συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς που
δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τομέα της ενέργειας και αφορούν στην προμήθεια καυσίμων που
προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας, εξαιρούνται των διατάξεων του νόμου. Συνεπακόλουθα οι
συμβάσεις που θα συνάψει η ΔΕΤΕΠΑ για την προμήθεια των καυσίμων για την παραγωγή της
απαιτούμενης θερμικής ενέργειας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ, που μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η
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ΔΕΤΕΠΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης και λειτουργίας
δικτύου θερμότητας, ήτοι του δικτύου τηλεθέρμανσης.
Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των
διακρίσεων καθώς και της υποχρέωσης διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής βαθμός
δημοσιότητας προς όφελος των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και ανάπτυξη του ελεύθερου
ανταγωνισμού.
1.6. Η ΔΕΤΕΠΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ειδικού σκοπού, διεπόμενη από τον ν. 1069/80,
κοινωφελούς χαρακτήρα, που ελέγχεται από τον Δήμο Αμυνταίου κατά ποσοστό 100% – συγκεκριμένα,
είναι μία δημοτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεθέρμανσης (κωδικός CPV:
09324000-6, τηλεθέρμανση). Η ΔΕΤΕΠΑ δεν είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή ή Κεντρική Αρχή
Αγορών.

Άρθρο 2: Έγγραφα του διαγωνισμού και τεύχη – εκκίνηση διαδικασίας
2.1. Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον παρόντα διαγωνισμό αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα
της ΔΕΤΕΠΑ και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα συμφώνως του ν.
3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 16 του ν.4487/2017.
2.2. Τα κύρια έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη ως «Όροι του Διαγωνισμού»,
β) το Έντυπο οικονομικής προσφοράς,
2.3. Οι συμβάσεις προμηθειών θα διαμορφωθούν μετά την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων βάσει των
προσφορών που θα κατατεθούν, των παρόντων όρων και της κοινής πρακτικής.
2.4. Εν συνεχεία, από τις 22/06/2022 προσφέρεται:
i. ελεύθερη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο έγγραφο α) «Όροι του Διαγωνισμού» στην
ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ: www.detepa.gr β) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και γ) στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr).
ii. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, χορηγείται στην έδρα της ΔΕΤΕΠΑ είτε αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους έως 30/06/2022.
2.5.

Η ΔΕΤΕΠΑ είναι υποχρεωμένη να διαθέσει, τυχόν, ζητηθείσες και δοθείσες πληροφορίες σε όλους

τους ενδιαφερομένους δίχως διακρίσεις.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/06/2022, η ΔΕΤΕΠΑ παρέχει στους ενδιαφερομένους
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, (έως το αργότερο τρεις ημέρες
πριν την λήξη προθεσμίας παράδοσης των προσφορών), ήτοι έως την 30/06/2022.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, σε φυσική μορφή
στην ΔΕΤΕΠΑ
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- είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

- είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΤΕΠΑ προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, στα
γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, TK 53200, με ΑΦΜ 090052773, τηλ: 2386023125, Fax: 2386020065,
- είτε (γ) με αποστολή, επί αποδείξει, προς τα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, στο Αμύνταιο, TK 53200, με
ΑΦΜ 090052773, τηλ : 2386023125, Fax : 2386020065.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΤΕΠΑ που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της
παρούσας. Η ΔΕΤΕΠΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η ΔΕΤΕΠΑ ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φυσικό φάκελο (κυρίως φάκελος) στο οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προσφορά Της επιχείρησης με την επωνυμία « ………»,
που εδρεύει …. ….,

1

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»
συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 28.200,00MWh
προς τη «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου»
(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 04/07/2022».
3.3. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 19.2 του παρόντος,
β) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19.3 του παρόντος.

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και email) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
1
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 3.2 του παρόντος.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην ΔΕΤΕΠΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 15 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσης.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την ΔΕΤΕΠΑ ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο
της ΔΕΤΕΠΑ) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
β) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο
εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών/έγκριση πρακτικού
4.1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, δεκαπέντε λεπτά πριν
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 15 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της ΔΕΤΕΠΑ
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ημέρα
υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση
στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει
μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη
διαδικασία του διαγωνισμού.
4.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φυσικούς
φακέλους και στη συνέχεια, τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που
παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι
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αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
4.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το
περιεχόμενό τους στο ίδιο πρακτικό.
4.4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την
εισήγησή της για την ανάθεση, στο ίδιο Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στο αποφαινόμενο όργανο,
προκειμένου να το εγκρίνει.
Η απόφαση της ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στους προσφέροντες, λαμβάνοντας μέριμνα για λήψη αποδεικτικού παραλαβής.

Άρθρο 5 : Ματαίωση διαδικασίας
Η ΔΕΤΕΠΑ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
-

εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων

των κατατεθέντων προσφορών,
-

εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα όταν συντρέχουν οι λόγοι:
-

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

-

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τη ΔΕΤΕΠΑ,
-

λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

-

όταν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

-

Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φoρείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
-

για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η ΔΕΤΕΠΑ
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα με το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
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Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται παραπάνω, η ΔΕΤΕΠΑ
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.
Η ΔΕΤΕΠΑ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
Τέλος, η ΔΕΤΕΠΑ διατηρεί επίσης το δικαίωμα μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα με την ακύρωση ή την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

Άρθρο 6: Ένσταση
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΔΕΤΕΠΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την γνώση της διακήρυξης από τον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ με βάση τις παραλαμβανόμενες και
πιστοποιούμενες κάθε φορά ποσότητες (επιμετρούμενες σε ευρώ/τόνο) που παραδόθηκαν στο χώρο των
εγκατάστασεων της ΔΕΤΕΠΑ παρουσία υπευθύνου της ΔΕΤΕΠΑ, σύμφωνα με την τιμή προσφοράς, τη
διακήρυξη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην παρούσα σύμβαση τμηματικές παραδόσεις.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου
παραλαβής.
Κατά την πληρωμή του τιμολογίου απαιτείται φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη ποσού άνω των
1.500,00€) και ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη ποσού άνω των 3.000,00€) με αιτιολογία «είσπραξη
χρημάτων από το δημόσιο».
Ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου βαρύνει τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7, Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/17.3.2022 τ.Α΄) όπως ισχύει.
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Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα για την εφαρμογή
του Ν. 4912/2022 (έκδοση ΚΥΑ, διορισμός Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής κλπ), ο ανάδοχος θα
επιβαρυνθεί με τις προϊσχύουσες κρατήσεις, ήτοι:


Κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, Ν. 4013/2011 όπως ισχύει,
και



Κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφορών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350, Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

β) Κράτηση ύψους 0,02% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης, υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 36, Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 8: Χρόνος – Τόπος & τρόπος εκτέλεσης
Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ή έως την
ανάλωση της προσφερόμενης ποσότητας των ειδών βιομάζας.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας, η εν λόγω προμήθεια λήγει,
ανεξαρτήτως εάν έχει παραδοθεί το σύνολο της ποσότητας που προβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση δεν θα
υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων που προβλέπονται.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των συμβατικών ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
μακροσκοπική εξέταση.
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και
κατόπιν έγγραφης εντολής της ΔΕΤΕΠΑ ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
επιχείρησης και να εφοδιάσει την παραγγελθείσα ποσότητα.
Τα προς προμήθεια είδη βιομάζας θα παραδοθούν με έξοδα του αναδόχου στον αποθηκευτικό χώρο της
εγκατάστασης των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 30 MW της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου
(πλησίον του κεντρικού αντλιοστασίου- λεβητοστασίου της επιχείρησης) σε διάστημα όπως ορίζεται από
την υπογραφόμενη σύμβαση.
Στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδεται το τιμολόγιο συμφώνως των ζυγολογίων και των Δελτίων Αποστολής που
κατατίθενται στην επιχείρηση από τον ανάδοχο κατά την παράδοση κάθε φορτίου βιομάζας. Δελτίο
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Αποστολής και ζυγολόγιο που δεν έχει υπογραφή και ονοματεπώνυμο θεωρείται ότι δεν έχει ισχύ και ότι η
ποσότητα βιομάζας που αναφέρει δεν παραδόθηκαν στη ΔΕΤΕΠΑ.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους
προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Άρθρο 10: Σύναψη σύμβασης
10.1. Η ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια επιστολή
καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η εν λόγω κοινοποίηση
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης.
10.2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

Άρθρο 11: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Η Σύμβαση,
2. Η παρούσα Διακήρυξη,
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου,

Άρθρο 12: Γλώσσα Διαδικασίας
12.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
12.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
12.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που
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έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
12.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, και εφόσον απαιτηθεί θα συνοδευτούν από μετάφραση
στην ελληνική.
12.5. Η επικοινωνία με την ΔΕΤΕΠΑ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 13: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
13.1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατ’ ανώτατο έως του ποσού των 443.400,00 € προ ΦΠΑ
24%.
Η Σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα υπογραφούν χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της επιχείρησης και
θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή έως την ανάλωση της
προσφερόμενης ποσότητας βιομάζας.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.: 25.12.00 «Αγορά Βιομάζας» και η σχετική πίστωση αφορά τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2022 της ΔΕΤΕΠΑ.
13.2. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή τους για την ποσότητας βιομάζας που θα
προσφέρουν και με την υποβολή της τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος τα έλαβε υπόψη.
13.3. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
Είδη/περιγραφή Βιομάζας:



Υπολειμματική ξυλώδης στερεά βιομάζα,



Τυποποιημένη ξυλώδης βιομάζα σε μορφή wood chips max P100, max M50 κατά EN
14961-1.

Σημειώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη δεν θα πρέπει να εμπεριέχουν πρόσθετα χημικά. Η μέση
περιεκτικότητα σε σκόνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% στο σύνολο. Ως σκόνη ορίζονται τα
σωματίδια μεγέθους ≤1 mm.

Προεκτίμηση αξίας βιομάζας:
Α) Για την προεκτίμηση της αξίας της βιομάζας (Υπολειμματική ξυλώδης στερεά βιομάζα) λαμβάνεται
υπόψη ως πιο δόκιμο σενάριο η περίπτωση της ξυλώδους βιομάζας σε μορφή εξακριδίων ξύλου με
ελάχιστη θερμογόνο δύναμη 3,667 Mwh/tn, υγρασία max 25% και προ-εκτιμώμενη αξία 55,00 €/τόνο, ήτοι
15,00 €/Mwh:
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Είδος Βιομάζας

Θερμογόνος Δύναμη
(Μwh/tn)

Υγρασία %

Προεκτιμώμενη τιμή

Προεκτιμώμενη τιμή

ανά τόνο (€)

ανά Mwh (€)

55,00

15,00 €/Μwh

Υπολειμματική
ξυλώδης στερεά

3,667

≤25

βιομάζα

Οπότε για την προμήθεια 11.200,00 Mwh πρωτογενούς ενέργειας καυσίμων θα απαιτηθούν περίπου
3.054,30 tn βιομάζας συνολικής προ εκτιμώμενης αξίας 11.200,00 Mwh x 15,00 €/Mwh = 168.000,00 € (προ
ΦΠΑ 24%)
Β)Για την προεκτίμηση της αξίας της βιομάζας (ξυλώδης σε μορφή wood chips) λαμβάνεται υπόψη ως πιο
δόκιμο σενάριο η περίπτωση της ξυλώδους βιομάζας σε μορφή wood chips με ελάχιστη θερμογόνο δύναμη
3,827 Mwh/tn, υγρασία max 30% και προ-εκτιμώμενη αξία 62,00 €/τόνο, ήτοι 16,20 €/Mwh:
Είδος Βιομάζας

Θερμογόνος Δύναμη
(Μwh/tn)

Υγρασία %

Προεκτιμώμενη τιμή

Προεκτιμώμενη τιμή

ανά τόνο (€)

ανά Mwh (€)

62,00

16,20 €/Μwh

ξυλώδης σε
μορφή wood

3,827

≤30

chips

Οπότε για την προμήθεια 17.000,00 Mwh πρωτογενούς ενέργειας καυσίμων θα απαιτηθούν περίπου
4.442,10 tn βιομάζας συνολικής προ εκτιμώμενης αξίας 17.000,00 Mwh x 16,20 €/Mwh = 275.400,00 € (προ
ΦΠΑ 24%)


H τιμή 15,00 €/MWh αντιστοιχεί στην ανώτατη προεκτιμώμενη αμοιβή και αποτελεί το
ανώτατο όριο κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια βιομάζας σε μορφή εξακριδίων ξύλου.



H τιμή 16,20 €/MWh αντιστοιχεί στην ανώτατη προεκτιμώμενη αμοιβή και αποτελεί το
ανώτατο όριο κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια βιομάζας σε μορφή wood chips.



Ο κάθε προμηθευτής δύναται να προσφέρει ποσότητα βιομάζας που αντιστοιχεί σε μικρότερη
από τη ζητούμενη. Η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να αναθέσει την προμήθεια σε περισσότερους
προμηθευτές ώστε να συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα.

Άρθρο 14: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
14.1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 της παρούσας.
14.2. Εναλλακτικές προσφορές καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου τιμής ανά MWh δε γίνονται δεκτές.
14.3. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία οικονομικές προσφορές, εφόσον δύναται
να προσφέρει διαφορετικά είδη βιομάζας ή βιομάζα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το σύνολο της
προσφερόμενης βιομάζας (σε MWh) που θα αθροίζεται από τα διαφορετικά είδη δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη ζητούμενη των 28.200,00 MWh.
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14.4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ζητούμενης.

14.5. Οι προσφορές ισχύουν για 3 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του
επομένου άρθρου.
14.6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν
υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 15: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην ΔΕΤΕΠΑ ορίζεται η
04η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του
παρόντος.

Άρθρο 16: Εγγυήσεις
Δεν ζητούνται Εγγυήσεις.

Άρθρο 17: Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ.
Η Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία
περιφερειακή εφημερίδα συμφώνως του ν. 3548/2007 και το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τη ΔΕΤΕΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
18.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
18.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
18.3.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς.
18.4. 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.

- 17 -

ΑΔΑ: ΩΑ12ΟΕΤΔ-Χ9Ε

22PROC010786805 2022-06-22
Άρθρο 19: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προσφερόμενης βιομάζας κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 13.3.
Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα υποβάλλει περιγραφή της προσφερόμενης ποσότητας βιομάζας, τα
χαρακτηριστικά αυτής (μορφή, θερμογόνο δύναμη σε MWh/tn ελάχιστη, % μέση υγρασία, % τέφρα, τον
τρόπο παράδοσης, % σκόνη, σημείο τήξης τέφρας και την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά μονάδα
μέτρησης και ευρώ / MWh.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
(χαμηλότερη τιμή σε € ανά MWh) στις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΕΠΑ.
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης μπορούν να
ασκούν οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα και είναι σε θέση να
προμηθεύσουν βιομάζα. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
20.1. Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
20.2. Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
παρακάτω:
Α) Νομικά Πρόσωπα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει
να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Σε
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους
διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε &
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Ε.Ε), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. Στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό, το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δύναται ο οικονομικός φορέας να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. H σχετική Υ.Δ. μπορεί να εκδίδεται
ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. Οι συγκεκριμένοι λόγοι είναι
οι ακόλουθοι:
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 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής
βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων
155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές
διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.
4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
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εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018
(Α’ 139),
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 της 15.4.2011, σ. 1) και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
2. Πιστοποιητικό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ (ασφαλιστική ενημερότητα), από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτό τον οργανισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από το περιεχόμενο του πιστοποιητικού χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
του, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι το πιστοποιητικό αυτό είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολή του.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα
με αιτιολογία: «Για κάθε νόμιμη χρήση (Συμμετοχή σε δημοπρασίες)») το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη
στιγμή υποβολής του.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με
το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
ii.

Για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της

Ε.Π.Ε.
iii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
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έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα παραπάνω μπορεί να πιστοποιούνται ή/και από άλλα δημόσια έγγραφα (π.χ.ΓΕΜΗ).
Επιπλέον τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τυχόν μεταβολές του.
Β) Φυσικά Πρόσωπα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει
να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Δύναται ο οικονομικός φορέας να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. H σχετική Υ.Δ. μπορεί να εκδίδεται
ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. Οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:
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 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική
οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
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(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της
απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.
4557/2018 (Α’ 139),
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 της 15.4.2011, σ. 1) και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
2. Πιστοποιητικό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ (ασφαλιστική ενημερότητα), από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτό τον οργανισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από το περιεχόμενο του πιστοποιητικού χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
του, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι το πιστοποιητικό αυτό είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολή του.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα
με αιτιολογία: «Για κάθε νόμιμη χρήση (Συμμετοχή σε δημοπρασίες)») το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη
στιγμή υποβολής του.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τυχόν μεταβολές του.
20.3 Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος.
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Άρθρο 21: Διάφορα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 79/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΤΕΠΑ (ΑΔΑ: ΨΧΦΗΟΕΤΔ-ΖΥΥ και ΑΔΑΜ: 22REQ010736640).
21.1. Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΤΕΠΑ, τα μέλη της
οποίας ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ. Επίσης, η ΔΕΤΕΠΑ ορίζει τα μέλη της αρμόδιας
τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων διαφέρει από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως προς
τη σύνθεσή της (υπ’ αριθ. 98/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ (ΑΔΑ:
Ψ8ΜΛΟΕΤΔ-ΦΔΡ). Οι επιτροπές αυτές γνωμοδοτούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνιστά, σε
κάθε περίπτωση, το αποφαινόμενο όργανο. Οι αποφάσεις της ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιούνται αμέσως με κάθε
πρόσφορο μέσο προς τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς.
21.2. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή των πρακτικών ή των αποφάσεων της ΔΕΤΕΠΑ κατατίθενται όπως
ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 6 και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερών. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής τεκμαίρει την σιωπηρή απόρριψη της σχετικής ένστασης.
21.3. Οι παραλαβές της προμηθευόμενης βιομάζας θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβών της ΔΕΤΕΠΑ.

Άρθρο 22: Τροποποίηση σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύμβασης όταν η αξία τροποποίησης είναι
κατώτερη του 30% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τη σύμβαση.
Ωστόσο η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Όταν επέρχονται
διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία εκτιμάται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών
τροποποιήσεων.

Άρθρο 23: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μετά από έγγραφο αίτημα του αναδόχου (εφόσον δεν έχει αναλωθεί όλη η προσφερόμενη
ποσότητα) και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και συγκεκριμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΤΕΠΑ.

Άρθρο 24: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΤΕΠΑ ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε όταν:
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση και
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αμύνταιο, Ιούνιος 2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Ο Γενικός Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΕΤΕΠΑ

Δέτσκας Παναγιώτης

Κυριακόπουλος Κων/νος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθ. πρωτ. 79/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ
Ο Πρόεδρος
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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