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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435019-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αγιά Λάρισας: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
2022/S 152-435019

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α
Πόλη: ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Ταχ. κωδικός: 40003
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημ. Γουργιώτης/Πολυμέρου Ι.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikagias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2494350127/+30 2494024510-511
Φαξ:  +30 2494023783
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosagias.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΟΤΑ Α΄Βαθμού

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών – Πλύση κάδων απορριμμάτων του 
Δήμου Αγιάς»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο συνολικό έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων σε οικισμούς των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, καθώς και το πλύσιμο των Κάδων απορριμμάτων του 
Δήμου Αγιάς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμό
45α/2022 (Τροποποιημένης) μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 439 562.20 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90918000 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οικισμοί των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο συνολικό έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων σε οικισμούς των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, καθώς και το πλύσιμο των Κάδων απορριμμάτων του 
Δήμου Αγιάς και αναλύονται ως εξής:
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας, των οικισμών 
Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου (Δρομολόγιο Ι) των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας, των οικισμών 
Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας 
Ευρυμενών
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, των οικισμών 
Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας 
Μελιβοίας
- Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 439 562.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2022
Λήξη: 15/09/2024
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .
Επιπλέον, θα πρέπει η συναφής δραστηριότητα να αποδεικνύεται με αναγραφή αυτής στο καταστατικό ή 
στο ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ή στη δήλωση έναρξης 
επιτηδεύματος – ατομικής επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ., αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο.
Οι προσφέροντες θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν:
α) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστον εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ εν ισχύ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 85 του Ν. 4685/20, καθώς 
και
β) Αποδεικτικό εγγραφής του οικονομικού φορέα, αποδεικτικό καταχώρισης της δραστηριότητας συλλογής 
και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (Κωδικός "20 03 01"), καθώς και αποδεικτικό υποβολής Έκθεσης 
Αποβλήτων της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για τα έτη αναφοράς 
2020 και 2021 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών του.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/09/2022
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 13/09/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/09/2022
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
Δημαρχείο Αγιάς Λάρισας, Δ/νση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, Τ.Κ.: 400 03

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α
Πόλη: ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ. κωδικός: 40003
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikagias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2494350127/+30 2494024510-511
Φαξ:  +30 2494023783

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 ("Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και 
οριστική Δικαστική Προστασία") της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α
Πόλη: ΑΓΙΑ
Ταχ. κωδικός: 40003
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikagias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2494350127/+30 2494024510-511
Φαξ:  +30 2494023783

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/08/2022
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