
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Διακηρύσσει ότι: 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας:  
«Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 
Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 368.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 88.440,00€ με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 
456.940,00€. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πίστωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου ποσού 368.500,00 € πλέον Φ.Π.Α ήτοι 456.940,00 € για το έτος 
2022 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6414, με αριθμό αναφοράς ονοματολογίας CPV: 90512000-9 
Το κόστος της εργασίας είναι υπολογισμένο, ανά τόνο αστικών στερεών αποβλήτων για την 
φόρτωση και μεταφορά 11.000 τόννων, κατά το έτος 2022, από τον ΣΜΑ του Δήμου Αιγιαλείας 
στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122048/2475 (ΦΕΚ 
6357/Β/31-12-2021) απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Η προσφορά του αναδόχου θα είναι ανά τόννο μεταφερομένων απορριμμάτων και περιλαμβάνει 
την εργασία όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στο τιμολόγιο της υπ’ αρ. 15/2022 μελέτης,  
στο άρθρο 1 της  Συγγραφής Υποχρεώσεων και στο άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
Η παρούσα υπηρεσία αφορά την φόρτωση και μεταφορά στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς 11.000 
τόννων περίπου Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας. 
Τα απορρίμματα αφού συλλεχθούν από τα δημοτικά απορριμματοφόρα, θα παραλαμβάνονται 
από τον ανάδοχο από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), από την περιοχή 
«Νησί Τεμένης» της Δ.Ε. Αιγίου, θα μεταφορτώνονται και θα μεταφέρονται με φορτηγά 
αυτοκίνητα που θα φέρουν κιβωτάμαξα κατάλληλα καλυμμένη κατά την μεταφορά τους ή θα 
είναι τοποθετημένα εντός κλειστών και στεγανών απορριμματοκιβωτίων (containers) ή εντός 
ανοικτών απορριμματοκιβωτίων καλυμμένων καταλλήλως κατά τη μεταφορά τους. Εν συνεχεία 
οι μεταφερόμενες ποσότητες θα οδηγούνται στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής 
προσφορών: 22-04-2022 και ώρα 10.00 και ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών: 16-05-2022 και ώρα 23.59. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 10.00. 

 
Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί :  
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  
β) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
γ) Κοινοπραξίες οι οποίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της Σύμβασης σε 
κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο 
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μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.  
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.  
1. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σε 
ποσοστό 2%  της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού εκτός ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 
ύψους: επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (7.370,00€), όπως ορίζεται στο άρθρο 
2.2.2.1 της διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII. 
2. Η ανωτέρω εργασία θα έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες περίπου από την ημερομηνία 
της υπογραφής της και θα παρατείνεται αυτοδίκαια, εφόσον υπάρξει παράταση, έως το πέρας 
ισχύος της ημεροχρονολογιας παράτασης ή μέχρις εξαντλήσεως της ποσότητας. Στην 
περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να έχει εξαντληθεί η 
παραπάνω αναγραφόμενη ποσότητα, τότε το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, 
μέχρι εξαντλήσεως της διαχειριζόμενης ποσότητας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει 
οικονομική επιβάρυνση για το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της 
σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του   
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται   
από εγγεγραμμένους προσφέροντες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα παρέχει διευκρινίσεις σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν  
ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Η αποστολή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει γίνει στις 15-
04-2022. 

     
         Ο Δήμαρχος 
 
        Δημήτριος Καλογερόπουλος 
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