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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. 
ΧΙΟΥ»  
Εκτιμώμενης αξίας 3.700.000,00 € για την κατασκευή του έργου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
Το έργο εντάσσεται στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  
CPV: 45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων) 

CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 

αποβλήτων) 

CPV: 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές) 

CPV: 42414110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) 

CPV: 34144750-0 (Οχήματα μεταφοράς φορτίων) 

 

2.  Αντικείμενο του έργου:  
Το έργο αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων και Προδιαλεγμένου Οργανικού 
(ΜΕΑ) στην Π.Ε. Χίου, στη θέση «Πόδορας», δυτικά της οδού «Αρμολίων – Βέσσας» στη Δημοτική 
Ενότητα Μαστιχοχωρίων, του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής 
δυναμικότητας 12.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση 
συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών 
απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων 
οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα 
Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 4.200 τόνων ετησίως. 

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται:  
• Κατασκευή βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου εμβαδού 980 m2 για τη στέγαση των 

δραστηριοτήτων της μηχανικής διαλογής των αστικών αποβλήτων 
• Στέγαστρο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του εξευγενισμού του παραγόμενου 

προϊόντος  
• Διαμόρφωση δαπέδου υπαίθριου χώρου (βιομηχανικό δάπεδο χώρων παραλαβής, 

επεξεργασίας και ωρίμανσης οργανικών αποβλήτων, ασφαλτόστρωση λοιπών χώρων) 
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• Εσωτερική Οδοποιία  
• Έργα πρασίνου 
• Υδραυλικά έργα και Η/Μ (δίκτυα απορροής ομβρίων και στραγγισμάτων, ύδρευσης, άρδευσης 

χώρων πρασίνου, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του εξοπλισμού, το φωτισμό 
του κτιρίου του στεγάστρου και του υπαίθριου χώρου) 

 Λοιπές υποστηρικτικές υποδομές, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων,  

Το σύνολο των επιμέρους κατασκευαστικών έργων θα ονομάζεται στο εξής «ΜΕΑ». 

Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 
3 μήνες.  

 
3. Χρηματοδότηση:  
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΧΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5014383 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική 
γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.  
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο 
Συνοχής κατά 80%. Ο κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2020ΣΕ27510047  του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
4. Κριτήριο Ανάθεσης:  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/16. 
 
5. Σύστημα Δημοπράτησης:  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της Διακήρυξης. 
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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. 
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7. Απαιτήσεις Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  
Οι απαιτήσεις Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
8. Απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας  
Οι απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
9. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
της ανοικτής διαδικασίας.  
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/02/2021 ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/02/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
 
10.  Εγγυήσεις συμμετοχής: 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι ένας (21) μήνες, κατά 
μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του 
κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι τρεις (3) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
12. Παραλαβή Τευχών:  
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 του Δήμου Χίου  
(https://www.chios.gov.gr/).  
 
13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 
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14. Λοιπές πληροφορίες 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών. 
 
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.  
 
 Χίος,30/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 
 
 

ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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