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 ΘΕΜΑ: Έγκριση προσθήκης επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη 

Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση» 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 περίπτωση β  του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α΄1470/8-08-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 75 και της παρ.2 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου.                                                                                                         

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» (Α’ 208).  
3. Τις διατάξεις του π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 
4. Τη γνωμοδότηση (πράξη 6 της αριθμ. 18/17-7-2018 συνεδρίασης) του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. 
5. Το υπ΄ αριθμ. 123/2017 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών». 
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6. Την υπ΄αριθμ. οικ.268/29-05-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (1911Β) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή 

Υφυπουργού …….»  

 
 
7.Και  επειδή: 
 
8.  Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. 

(ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) )  προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση 

του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», προϋπολογισμού 10.575.000,00 € (με 

Φ.Π.Α. 24%). 
9. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης 

και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των 

απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη 

διάρκεια ζωής του χώρου και η κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι 

οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες,  θα διασφαλίζουν την πλήρη και 

ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας 

μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).            
10. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:  

• Έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ. 

•  Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων 

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

• Έργα υποδομής 

• Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων 

• Έργα οδοποιίας 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – 

αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που αποτελεί 

τμήμα της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. 
11. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει εργασίες εξειδικευμένες, ειδικότερα 

όσον αφορά: α) τις εργασίες διαμόρφωσης και στεγανοποίησης της λεκάνης 
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του Χ.Υ.Τ.Υ., έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κατασκευή μίας ισχυρά στεγανής 

από υγρούς και αέριους ρύπους λεκάνης,  οι οποίοι στη συνέχεια θα 

συλλέγονται από την λεκάνη και θα οδηγούνται στις σχετικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας (εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμάτων έργα διαχείρισης 

βιοαερίου) και β) τις εργασίες κατασκευής των έργων επεξεργασίας 

στραγγισμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επεξεργασία 

αυτών και η επίτευξη μίας ποιότητας εκροής των επεξεργασμένων 

στραγγισμάτων που θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις τόσο των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου όσο και της κείμενης νομοθεσίας. 

Επίσης, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ιδιαίτερα μικρή (12 

μήνες κατασκευή και 6 μήνες δοκιμαστική - αποδοτική λειτουργία μονάδας 

αντίστροφης όσμωσης), λόγω του επικείμενου κορεσμού του υφιστάμενου 

Χ.Υ.Τ.Υ. και της ανάγκης για άμεση ολοκλήρωση κατασκευής των νέων 

έργων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των έργων 

διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

12. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

και εμπειρία εκ μέρους του αναδόχου, ενώ απαιτείται και η άμεση και 

απρόσκοπτη υλοποίησή του εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών. 

Συνεπώς, πρόκειται για έργο μεγάλης κατασκευαστικής πολυπλοκότητας και 

με εξειδικευμένες απαιτήσεις. 
13. Κρίνεται ότι η ασφαλής, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου θα 

διασφαλιστεί με  την προσθήκη  ειδικών όρων στη διακήρυξη δημοπράτησής 

του, οι οποίοι  θα διασφαλίζουν ότι ο ανάδοχος που θα αναλάβει το εν λόγω 

έργο θα έχει την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία και θα διαθέτει το 

απαιτούμενο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι σε 

θέση νε ολοκληρώσει απρόσκοπτα τις προβλεπόμενες εργασίες. 

                                                   

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Εγκρίνουμε την  έγκριση προσθήκης επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη 

Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», 

προϋπολογισμού 10.575.000,00 €, καθώς αυτό ενδείκνυται από το είδος και 

την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ως εξής: 

α) 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (με αφετηρία μέτρησης την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών), να έχουν κατασκευάσει έναν (1) 

τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ.» 

β) 23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 

22.Δ 

«Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται με την υποβολή καταλόγου έργων κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α./Υ. που 

περατώθηκαν την τελευταία πενταετία (με αφετηρία μέτρησης την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών), συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής 

εκτέλεσης και ολοκλήρωσής τους. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 

έργων, τις εργασίες που εκτελέστηκαν και προσδιορίζουν εάν εκτελέστηκαν 

ορθά και εάν περατώθηκαν κανονικά. 

Ειδικότερα, για τα δημόσια έργα κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α./Υ. στην Ελλάδα, 

προσκομίζεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.»                  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

1.Γρ. Υπουργού                                    

2. Γρ. Γεν Γραμματέα Υποδομών                                   
3.ΔΕΔΙΣΑ     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50, 

   73135 ΧΑΝΙΑ 

 (με συνημμένη την γνωμοδότηση                                      

  του ΣΔΕ και τη σχετική εισήγηση )                                

4. Γραμματεία του Τμ. 

    Κατασκευών του ΣΔΕ.                                                                                                    
 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Δ/νση ΔΝΣ (2)                                     
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