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Ο Διμοσ Ηθροφ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ θ Τπθρεςία) διακθρφςςει Ανοικτό, Θλεκτρονικό, 

Δθμόςιο, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν πράξθ «Διαχείριςη βιοαποβλήτων Δήμου Ηηροφ», ςτα 

πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» με άξονα προτεραιότθτασ 14 «ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-

ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΣΘ ΑΠΟΔΟΣΙΚΘ ΧΡΘΘ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το 

Σαμείο υνοχισ και από Εκνικοφσ Πόρουσ, μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

(Π.Δ.Ε.) με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ (Α ΚΤΚΛΟ)», 

προχπολογιςμοφ 282.930,55 ευρώ με ΦΡΑ 24% (228.169,80 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ). (Κωδικόσ Πράξθσ 

/ MIS (ΟΠ) : 5083901 - αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΕΠ21810010) και ζχει λάβει ςυςτθμικό αρικμό 

ΕΘΔΘ : 154434. 

- Υποζργο 1: «Εξοπλιςμόσ κάδων Δήμου Ηηροφ» 109.330,55€ με ΦΡΑ 24%  (88.169,80€ 
χωρίσ ΦΠΑ)  

- Υποζργο 2: «Εξοπλιςμόσ Α/Φ Πχημα Βιοαποβλήτων Δήμου Ηηροφ» 173.600,00€ με ΦΡΑ 

24% (140.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ) 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

ανά Σμιμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Κωδικόσ NUTS: EL541 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 34928480-6 (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων), 18937100-7 

(ςακοφλεσ ςυςκευαςίασ) και 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχιματα με ςυμπιεςτι 

απορριμμάτων).  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,, που 

απευκφνεται προσ το Διμο Ηθροφ και ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% επί του προχπολογιςμοφ του 

ζργου  (εκτόσ Φ.Π.Α.), για κάκε Σμιμα, όπωσ αναγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΕΙΔΘ 
ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ (ΣΕ 

ΕΥΩ) 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (ΣΕ ΕΥΩ) 

ΟΜΑΔΑ Α 
Απορριμματοφόρο τφπου πρζςασ 6 
κ.μ. 

140.000,00 2.800,00 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κάδοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 
λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ 
κομπόςτ,  
Kαφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 
10lt 

72.270,00 1.445,40 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Καφζ εξωτερικοί κάδοι βιοαποβλιτων 
πλαςτικοί  120, 240, 360 lt 

9.775,00 195,50 

ΟΜΑΔΑ Δ 
Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για 
κάδο 10 lt 

6.124,80 122,50 

 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 

ζνωςθ. 

Θ πράξθ ζχει ενταχκεί ςτο πρόγραμμα με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1805/15-07-

2021  (ΑΔΑ: 60Θ7Λ9-1Ν6) του Περιφερειάρχθ Θπείρου και ζχει λάβει κωδικό MIS 5083901. Θ 

παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) 

και από  εκνικοφσ  όρουσ  μζςω του ΠΔΕ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 18-07-2022 και ώρα 10:00 μ.μ. Θ 

διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ωσ άνω ςυςτιματοσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 τθσ Τ.Π. Π1/2390/. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν ψθφιακι υπογραφι 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 

11 τθσ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» και ςτο 

Ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ . 

τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςτο διαδικτυακό τόπο 

τθσ Ανακζτουςασ αρχισ www.dimoszirou.gr, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), 

ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων – Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. 

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν 

Εφθμερίδα Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςτισ 31/05/2022, θ οποία και δθμοςιεφκθκε  ςτισ 

03/06/2022 λαμβάνοντασ κωδικό: 2022/S 107-296354. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για όλεσ ι για ςυγκεκριμζνεσ ομάδασ.  Πάντα όμωσ θ προςφορά κα 

καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ για τθν οποία κατατίκεται. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 

τζςςερισ (4). 
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 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 6 μινεσ.  

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Ι και V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ,  09-06-2022 
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