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ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12/02/2020 
Αρ. πρωτ.: 10850 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκήρύ σσει ανοικτο  δήμο σιο ήλεκτρονικο  διαγωνισμο  για το ε ργο: «Κατασκευή 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας», εκτιμω μενής αξι ας 7.202.766,79 € (προ Φ.Π.Α.) για τήν 

κατασκεύή  και λειτούργι α  τού ε ργού, πού θα διεξαχθει  σύ μφωνα με τις διατα ξεις τού Ν. 4412/2016. 

1. Κατηγορίες εργασιών 

CPV 45222110-3 Κατασκεύαστικές εργασίες για χώρούς απόθεσής απορριμμάτων. 

2. Αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στήν κατασκεύή τής επέκτασής τού Χώρού Υγειονομικής Ταφής Καβάλας.  

3. Χρηματοδότηση 

Η κατασκεύή τού έργού χρήματοδοτείται από Πιστώσεις τού Προγράμματος Δήμοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάρ. έργού 2018ΣΕ27510098) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρήσιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτύξή 2014-2020» με κωδικό MIS 5011456. Η πράξή 

σύγχρήματοδοτείται από το Ταμείο Σύνοχής. 

4. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσής τής Σύμβασής  είναι ή πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψή προσφορά βάσει 

βέλτιστής σχέσής ποιότήτας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 τού Ν.4412/16. 

5. Σύστημα δημοπράτησης 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα σύνταχθεί και ύποβλήθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 4, 13.2 και 24.4 τής Διακήρύξής. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαι ωμα σύμμετοχή ς ε χούν φύσικα  ή  νομικα  προ σωπα, ή  ενω σεις αύτω ν πού δραστήριοποιού νται στο 

αντικει μενο των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και πού ει ναι εγκατεστήμε να σε: 
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α) σε κρα τος-με λος τής Ένωσής, 

β) σε κρα τος-με λος τού Εύρωπαι κού  Οικονομικού  Χω ρού (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρι τες χω ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρω σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο  πού ή ύπο  ανα θεσή δήμο σια 

σύ μβασή καλύ πτεται απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις τού σχετικού  με τήν 

Ένωσή Προσαρτή ματος I τής ως α νω Σύμφωνι ας, καθω ς και 

δ) σε τρι τες χω ρες πού δεν εμπι πτούν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρού σας παραγρα φού και ε χούν σύνα ψει 

διμερει ς ή  πολύμερει ς σύμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμοσι ων σύμβα σεων. 

Οικονομικο ς φορε ας σύμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσής. 

Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων σύμμετε χούν ύπο  τούς ο ρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού α ρθρού 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) τού α ρθρού 76 τού Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβλήθού ν σύγκεκριμε νή νομική  μορφή  για τήν ύποβολή  

προσφορα ς. Σε περι πτωσή πού ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δοχος ή νομική  τής μορφή  πρε πει να ει ναι τε τοια 

πού να εξασφαλι ζεται ή ύ παρξή ενο ς και μοναδικού  φορολογικού  μήτρω ού για τήν ε νωσή (π.χ. 

κοινοπραξι α). 

7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών 

Ο διαγωνισμο ς θα πραγματοποιήθει  με χρή σή τής πλατφο ρμας τού Εθνικού  Σύστή ματος Ηλεκτρονικω ν 

Δήμοσι ων Σύμβα σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σω τής διαδικτύακή ς πύ λής www.promitheus.gov.gr τού 

σύστή ματος, στήν οποι α θα αναρτήθει  σε ήλεκτρονική  μορφή  (.pdf) το πλή ρες σω μα τής διακή ρύξής τής 

ανοικτή ς διαδικασι ας. 

Ως καταλήκτική  ήμερομήνι α ύποβολή ς προσφορω ν ορι ζεται ή 12-03-2020 ήμε ρα Πε μπτή και ω ρα 10:00 

π.μ. 

Ως ήμερομήνι α αποσφρα γισής των δικαιολογήτικω ν/τεχνικω ν προσφορω ν στή Διαδικτύακή  πύ λή 

www.promitheus.gov.gr τού σύστή ματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορι ζεται ή Πε μπτή 19-03-2020 και ω ρα 10:00 π.μ., 

ή τοι τήν πε μπτή εργα σιμή ήμε ρα μετα  τήν καταλήκτική  ήμερομήνι α ύποβολή ς προσφορω ν. 

Α/Α Σύστή ματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 87832 

Αριθμ. προκή ρύξής σύ μβασής ο πως δήμοσιεύ θήκε στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής 

(ΕΕΕΕ): 2020/S 029-066077. 

Ημερομήνι α αποστολή ς τής προκή ρύξής και γνωστοποι ήσής στήν Υπήρεσι α Εκδο σεων τής Εύρωπαι κή ς 

Ένωσής: 06-02-2020. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
www.promitheus.gov.gr 13-02-2020 13-02-2020 12-03-2020 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Για τή σύμμετοχή  στο διαγωνισμο  απαιτει ται ή κατα θεσή εγγύ ήσής σύμμετοχή ς κατα  τούς ο ρούς τής 

παρ. 1 α) τού α ρθρού 72 τού Ν. 4412/2016, πού ανε ρχεται στο ποσο  των εκατο ν σαρα ντα τεσσα ρων 

χιλια δων πενή ντα πε ντε εύρω  (144.055 €). Η δια ρκεια τής εγγύήτική ς επιστολή ς σύμμετοχή ς θα ει ναι 11 

ΜΗΝΕΣ τούλα χιστον (με χρι τις 12-02-2021), ή οποι α απεύθύ νεται προς τή ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 
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9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η σύνολική  προθεσμι α εκτε λεσής τού ε ργού, ορι ζεται σε δεκαοκτω  (18) μή νες απο  τήν ήμε ρα ύπογραφή ς 

τής σύ μβασής. 

10. Κριτήρια επιλογής  

Αναφε ρονται αναλύτικα  στις παραγρα φούς 22.Β – 22.Ε τής Διακή ρύξής. 

11. Προδικαστικές Προσφυγές 

Κα θε ενδιαφερο μενος, ο οποι ος ε χει ή  ει χε σύμφε ρον να τού ανατεθει  ή σύγκεκριμε νή σύ μβασή και ε χει 

ή  ει χε ύποστει  ή  ενδε χεται να ύποστει  ζήμι α απο  εκτελεστή  πρα ξή ή  παρα λειψή τής αναθε τούσας αρχή ς 

κατα  παρα βασή τής νομοθεσι ας τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής ή  τής εσωτερική ς νομοθεσι ας, δικαιού ται να 

ασκή σει προδικαστική  προσφύγή  ενω πιον τής ΑΕΠΠ κατα  τής σχετική ς πρα ξής ή  παρα λειψής τής 

αναθε τούσας αρχή ς, προσδιορι ζοντας ειδικω ς τις νομικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πού δικαιολογού ν 

το αι τήμα  τού, ο πως αναλύτικα  αναφε ρεται στο α ρθρο 4.3 τής Διακή ρύξής. 

12. Παραλαβή τευχών 

Στούς ενδιαφερο μενούς προσφε ρεται ελεύ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρονική  προ σβασή στα 

ε γγραφα τής σύ μβασής στον ειδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χω ρο «ήλεκτρονικοι  διαγωνισμοι » τής πύ λής 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στήν ιστοσελι δα τού αναθε τοντα φορε α www.diaamath.gr. Εφο σον 

ε χούν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τοι ε ως τήν 28-02-2020, ή αναθε τούσα αρχή  παρε χει σε ο λούς τούς 

προσφε ροντες πού σύμμετε χούν στή διαδικασι α σύ ναψής σύ μβασής σύμπλήρωματικε ς πλήροφορι ες 

σχετικα  με τις προδιαγραφε ς και οποιαδή ποτε σχετικα  δικαιολογήτικα , το αργο τερο στις 06-03-2020. 

13. Λοιπές πληροφορίες: 

Το αποτε λεσμα τού διαγωνισμού  θα εγκριθει  απο  το Δ.Σ. τής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

Οι ενδιαφερο μενοι μπορού ν να λα βούν γνω σή των εγγρα φων τής σύ μβασής και να λα βούν πλήροφορι ες 

για το διαγωνισμο  απο  τα γραφει α τής Αναθε τούσας Αρχή ς και στο τήλε φωνο 2531081400, ύπ. 

πλήροφοριω ν κος Βογιατζή ς Γεω ργιος, κατα  τις εργα σιμες ήμε ρες και ω ρες. 

 

 

 
 
 
 

Με εκτι μήσή 
Για τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

 
 
 
 
 

Ο Προ εδρος τού Δ.Σ. 
Εμμανούή λ Τσε πελής 
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