
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

      

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

του διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ»  

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την παροχή της 

υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90511000-2, «Υπηρεσίες αποκομιδής 

απορριμμάτων». 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί στις Δημοτικές Ενότητες Μελιβοίας και Ευρυμενών στο Δ. 

Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS: GR142). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 

του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα 

προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκομιδής 

απορριμμάτων. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 213.630,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%: 51.271,20 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 264.901,20 

ευρώ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση είναι πολυετής, βαρύνει τον κωδικό εξόδου Κ.Α.: 

02.20.6142.06 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2021 με ποσό 

155.502,20 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 2022 

με ποσό 109.399,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και χρηματοδοτείται από 

πόρους του Δήμου Αγιάς. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας 

υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, στο Τεύχος Τιμολογίου και στο Τεύχος 

Προϋπολογισμού της με αριθμό 35/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος 

της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  Ο διαδικτυακός τόπος 

υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 133307 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/5/2021, ημέρα Πέμπτη.  Καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. από 

την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Αγιά, 26/5/2021     

Αρ. Πρωτ.:5831     
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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 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. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 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. 

Προσφορές υποβάλλονται –επί ποινή απαραδέκτου- για το σύνολο και όχι για μέρος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στην ΟΜΑΔΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του Τεύχους Προϋπολογισμού της 35/2021 Μελέτης. 

Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής αυτής. Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την 

εκτέλεση των μηνιαίων δρομολογίων που περιγράφονται στον Πίνακα Δρομολογίων του 

άρθρου 1.3 της διακήρυξης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι 

τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από το 

Δήμο Αγιάς (Αγιά Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03). Για πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό 

αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς, τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2494024510-11. Για πληροφορίες σχετικές με τη 

διαγωνιστική διαδικασία, μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο, Πολυμέρου 

Ιωάννα, στο τηλ. 2494350127. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική 

μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον δικτυακό τόπο: 

http://www.dimosagias.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosagias.gr/
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Αγιά, 26/5/2021 

Ο  Δήμαρχος Αγιάς 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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