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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»  

 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Πόλη: Νίκαια - Λάρισας  

Ταχ.Κωδ.:41005 

Τηλ.: 2413507224, 213 

Telefax: 2410921868 

E-mail: promitheies@kileler.gov.gr  

Ιστοσελίδα: www.kileler.gov.gr   

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.kileler.gov.gr και μέσω της διαδυκτιακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Κωδικός CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

 α)CPV:[90511100-3]-Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 

β) CPV: [90918000-5]-Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων  

γ) CPV: [90610000-6]-Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης  περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης 

απορριμμάτων στο Δήμο Κιλελέρ. Η παρούσα μελέτη, αφορά στην παροχή των παρακάτω 

υπηρεσιών για τριάντα έξι μήνες: 

• Αποκομιδή & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων  για τις ΔΕ Νίκαιας, Πλατυκάμπου, 

Αρμενίου και Κιλελέρ πλην της αποκομιδής των υπόγειων κάδων που διενεργείται από την 

υπηρεσία του Δήμου. Στην αποκομιδή συμπεριλαμβάνεται και η αποκομιδή των απορριμμάτων 

από τα πάρκα , τις πλατείες πεζοδρόμια και τους αύλειους χώρους δημοτικών κτιρίων. 

• Την Αποκομιδή & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών για τις ΔΕ Νίκαιας,   Πλατυκάμπου, 

Αρμενίου, Κιλελέρ 

• Την εγκατάσταση 60 μεταλλικών κάδων 6-8m3 για την τοποθέτηση αποβλήτων κηπευτικών 

εργασιών και ογκωδών απορριμμάτων και την αποκομιδή αυτών  σε όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου ήτοι ΔΕ Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώνα  

• Τον Καθαρισμό οδών και πλατειών με μηχανικό σάρωθρο σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου ήτοι  ΔΕ Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώνα 

• Την Πλύση κάδων απορριμμάτων για τις ΔΕ Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ 

Το κόστος της εν λόγω σύμβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και  για τα 

οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 και συγκεκριμένα:  

• για το έτος 2022 ποσό                            848.958,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

• για το έτος 2023 ποσό                         1.114.254,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

• για το έτος 2024 ποσό                         1.114.254,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

• για το έτος 2025 ποσό                            265.295,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισμό έχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 

τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ακολουθώντας  την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία εγγραφής.  

Πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. 

6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής . 

7.∆ιαδικασία επιλογής διαγωνισµού:  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05-11-2021 και ώρα 14:00μμ 

 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 9.Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ποσού  πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε και πενήντα δύο λεπτών 

(53.900,00€) ευρώ. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 4% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.   

10.Δημοσιεύσεις:  Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kileler.gov.gr), 

στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ :www.promitheus.gov.gr. 

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.   

                                       Ο ∆ήµαρχος Κιλελέρ 

  

                                           Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος  
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