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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ιερισσός, 08/01/2021
Α.Π. 329

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτηκατασκευή για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Υποέργο 2: ΕΕΛ Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη» με προϋπολογισμό
2.450.000,00 €.
Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» του άρθρου 50
του Ν.4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/02/2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/02/2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες «Υδραυλικών έργων», «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» και «Έργων Καθαρισμού &
Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων» και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 49.000,00 ΕΥΡΩ και
η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλαδή μέχρι την 17/04/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρεις
μήνες.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι δύο (24) ημερολογιακούς μήνες
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(συμπεριλαμβανομένων των 6 μηνών της δοκιμαστικής λειτουργίας) από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με
ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15% (αριθ. ενάρ. έργου 2017ΣΕ27510099).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας
λυμάτων) Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη.
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