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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» 

 

Ανακοινώνουµε ότι η Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Σερρών − 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία προκηρύσσει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την 

επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριµµάτων Νοµού Σερρών». 

 

Σύντοµη περιγραφή: Το αντικείµενο του έργου αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση, 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδοµών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων 

(ΜΕΑ) στο Νοµό Σερρών µε Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).Ταξινόµηση 

κατά CVP: Κύριο αντικείµενο 90500000. Πρόσθετα αντικείµενα 90510000, 90513000, 

90514000, 45213270, 45213280, 45222100, 45232470, 45252000, 45210000, 71314000. 

∆ιαδικασία ανάθεσης – νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού: O διαγωνισµός θα διενεργηθεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3389/2005 (Α΄232/22.9.2005), όπως ισχύει, την Οδηγία 

2004/18 της 31.3.2004, όπως ισχύει, το Π.∆.60/2007 (Α΄64/16.3.2007), όπως ισχύει, το 

Ν.3886/2010 (Α΄173/30.9.2010), το Π.∆.774/1980 (Α΄189/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, µετά και τις µεταβολές που επήλθαν µε το Ν.2741/1999 (Α’199/28.09.1999), όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242/11.10.2002), το 

Ν.3090/2002 (Α΄329/24.12.2002) και το Ν.3310/2005 (Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του 

Ν.3614/2007 (Α΄267/3.12.2007) και µε τους ειδικότερους όρους των τευχών δηµοπράτησης. 

Η Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Σερρών − Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία υπέβαλε στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

(ΕΓΣ∆ΙΤ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριµµάτων Νοµού Σερρών», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόµενο από το 

Ν.3389/2005 Κατάλογο Προτεινοµένων Συµπράξεων. Στη συνέχεια, µε την από 06.03.2012 

απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) 

εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω Σ∆ΙΤ στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.  

Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει µε την διαδικασία ανταγωνιστικού 

διαλόγου του άρθρου 13 Ν.3389/2005 σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 Π.∆.60/2007 (άρθρο 29 

Οδηγίας 2004/18). Ειδικότερα, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α΄ ΦΑΣΗ 

(προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και θα 

καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης 

Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου – Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα 

προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός υποψηφίων. 2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η 

οποία διακρίνεται σε δύο επιµέρους στάδια: ∆ιάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή ∆εσµευτικών 

Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύµφωνα µε τα τεύχη Β’ Φάσης. 



Για τη σύναψη της σύµβασης Σύµπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 

Ν.3389/2005, Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις 

του Ν.3389/2005 και του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ µε 

αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου Σ∆ΙΤ, η οποία θα έχει µόνο ιδρυτή-µέτοχο τον 

ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές-µετόχους τα µέλη του ΙΦΣ. Η 

ΑΕΕΣ θα συµβληθεί µε την αναθέτουσα αρχή στην σύµβαση Σύµπραξης. 

Συνολική ποσότητα-έκταση: H ΑΕΕΣ θα αναλάβει τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία των υποδοµών «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» που θα 

εξυπηρετεί την περιοχή του Νοµού Σερρών. Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου 

θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείµενο του 

Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης η λειτουργία και συντήρηση του υφιστάµενου ΧΥΤΥ Σερρών στη 

θέση «Ερείπια Νεράιδας» καθώς και των δύο ΣΜΑ στις θέσεις «Νιγρίτα» και «Ν. Ζίχνης». 

∆ιευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας 

επεξεργασίας. Η συνολική δυναµικότητα της µονάδας σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου είναι 90.000 τόνοι/έτος σύµµεικτα ΑΣΑ. Η ετήσια 

ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω µέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης Σύµπραξης έχει ενδεικτικά εκτιµηθεί σε είκοσι 

επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύµπραξης καθώς και 

οι όροι για την ενδεχόµενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην 

Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή θα συµµετέχει στην χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε την 

καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής 

αξίας του Έργου, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), και το οποίο θα 

προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηµατοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της 

Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο του Έργου, όπως θα 

προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών και στο 

Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης. Σηµειώνεται ότι το ύψος της χρηµατοδοτικής συµβολής της 

Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου. 

Επισηµαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής 

Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δηµιουργία Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά 

Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) µέσω του οποίου 

δύνανται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσµατική 

διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να εξετάσουν, µε δική τους ευθύνη, την 

πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιµότητα παροχής µέρους της χρηµατοδότησης (ίδια ή / και 

δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταµείο Χαρτοφυλακίου. 

Η αναθέτουσα αρχή, µετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ανώνυµη εταιρεία 

ειδικού σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο ιδιωτικός φορέας 

σύµπραξης που θα επιλεγεί µε βάση την παρούσα διαδικασία, πληρωµές διαθεσιµότητας 

µέχρι τη λήξη της σύµβασης σύµπραξης, που έχουν ενδεικτικά εκτιµηθεί σε καθαρά παρούσα 

αξία και λαµβανοµένης υπόψη συµµετοχής της αναθέτουσας αρχής στη χρηµατοδότηση του 

κόστους κατασκευής του Έργου µε ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από πενήντα τρία 

εκατοµµύρια ευρώ (53.000.0000 €) έως εξήντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ (65.000.000 €), 

πλέον Φ.Π.Α., σε τιµές 1.1.2012, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ασφάλισης και 

αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστηµάτων και υποδοµών του Έργου, σύµφωνα µε 

όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης. Ο ακριβής 

προϋπολογισµός των πληρωµών διαθεσιµότητας που θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα 

καθορισθεί  βάσει των αποτελεσµάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού και 

θα συµπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών.  

Οι πληρωµές διαθεσιµότητας θα είναι συνδεδεµένες µε βάση την ποσότητα των 

απορριµµάτων που θα διαχειρίζεται ο ιδιωτικός φορέας σύµπραξης καθώς και µε βάση την 

τήρηση των κριτηρίων διαθεσιµότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα 

περιλαµβάνονται στα τεύχη της Β΄ φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που 



προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Κατά Β’ φάση του διαγωνισµού θα 

προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαµβανοµένου και του τρόπου και της 

συχνότητας καταβολής των πληρωµών διαθεσιµότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες 

λεπτοµέρειες που αφορούν στον µηχανισµό πληρωµών. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρεσιών: Νοµός Σερρών (NUTS: 

GR126). 

Εφαρµοστέο δίκαιο – Γλώσσα: Η διενέργεια του διαγωνισµού και η σύµβαση Σύµπραξης 

θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτό. Γλώσσα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύµβασης Σύµπραξης είναι η ελληνική. 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συµµετοχής: 29 Μαΐου 2012, ώρα 12.00. 

Τόπος υποβολής αιτήσεων συµµετοχής: Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Νοµού Σερρών − Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία,  ∆.K.  Μητρουσίου ∆ήµου Σερρών, ΤΚ 

62100, τηλ: +30 2321051404, φαξ: +30 2321051404, email: esans@otenet.gr. Πληροφορίες: 

κ. ∆έσποινα Σαµαρά. 

Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε: 

11.04.2012 

Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση 

Εκδήλωσης   Ενδιαφέροντος   συµπληρωµατικές   και   πληροφορίες:   Παραλαβή   της 

προκήρυξης του διαγωνισµού µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές πριν από την λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 14 Μαΐου 2012, 

από την Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Σερρών − Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρεία,  ∆.K.  Μητρουσίου ∆ήµου Σερρών, ΤΚ 62100, τηλ: +30 2321051404, φαξ: 

+30 2321051404, email: esans@otenet.gr. Αντίτιµο: 300 ευρώ. Πληροφορίες: κα. ∆έσποινα 

Σαµαρά. Υποβολή συµπληρωµατικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα (10) 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκοµίζεται απλή 

εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφεροµένου. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και ταχυδροµικώς, εφ’ όσον 

προηγουµένως έχουν προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία δικαιολογητικά και 

έχουν καταβάλλει το αντίτιµο και τη δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή της. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη µέσω ταχυδροµείου ή υπηρεσίας 

ταχυµεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον 

ενδιαφερόµενο. 

Πρόσθετες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο και το διαγωνισµό 

περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήµατα 1-14 αυτής που διατίθενται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα και στο σηµείο IV.3.3. της προκήρυξης σύµβασης που 

δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 


