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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ               Ιερισσός, 23/08/2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                     Α.Π. 16511 

 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως 
τροποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
 
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» 

με υποέργο: 
«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩN ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», 

 
Προϋπολογισμού 6.273.494,71 Ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση,  κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και Φ.Π.Α. 
24,00 %), Εκτιμώμενης αξίας  5.059.269,93  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%). 

 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με 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, Δήμου Αριστοτέλη, (www.dimosaristoteli.gr). επιλογή Ενημέρωση, 

επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 05/10/2021 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 11/10/2021 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν 

διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 

υποβληθεί καμία προσφορά, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία. 

3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, 

παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016 όπως τροποιήθηκε από το άρθρο 37 

του Ν.4782/2021 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης). 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  Δώδεκα  (12) ημερολογιακοί μήνες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/ή ενώσεις αυτών που είναι 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ή στην κατηγορία 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  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 Ι 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. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
101.185,40 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς . 

8. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι Δώδεκα  (12) ημερολογιακοί μήνες. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΤΠΑ» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης άξονα 14β σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της απόφασης ένταξης ( CPV 

έργου 45332000-3) με το ποσό 6.273.494,71 ευρώ (με ΦΠΑ, αναθεώρηση και κόστος 

υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))) (εναρ. Έργου 2017ΣΕ27510099 της ΣΑΕ 2751). Στο παρόν έργο έχει 

ληφθεί υπόψη η προέγκριση Δημοπράτησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ 

της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 

4412/2016. 

  (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 

υπουργικής απόφασης). 

H διατύπωση γνώμης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου από την E.Y.Δ. του Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 42, παρ.1 της ΥΠΑΣΥΔ είναι θετική σύμφωνα με το υπ 

άριθ. 8524/12.08.2021 έγγραφο της. 

 Η Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, 

Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης κλπ) ελέγχονται κι εγκρίνονται υποχρεωτικά από την 

αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρηματοδότησης, 

σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 
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10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αριστοτέλη. 

 
 
 

 
                                                                                       Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη 

 
 
 
 
 

                                                                            Στυλιανός Βαλιάνος 
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