
 

  
                   Ευρωπαΰκή Ένωςη 
                     Ταμείο Συνοχήσ          

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

 
ΡΟΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΓΟΥ 

(Αγαθά) 
 
Θ παροφςα προκιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433327-
2021:TEXT:EL:HTML 
Ελλάδα-Φιλιππιάδα:  

Ρροκήρυξη ςφμβαςησ 
Αγαθά 

 
 
 
 
Νομική βάςη: 
Οδθγία 2014/24/ΕΕ 
Τμήμα I: Αναθζτουςα αρχή 

 
Ι.1)  Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 
 Επίςθμθ Επωνυμία: Δήμοσ Ηηροφ 
 Ταχ. Δ/νςθ: Πλατεία Γεννθματά Φιλιππιάδα, 48200, Πρζβεηα, Ελλάδα  
 Κωδικόσ NUTS: EL54 
 Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimoszirou.gr 
 Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.dimoszirou.gr 
 Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μιςθρλισ Γεϊργιοσ (τθλ.: 2683360614) 
Ι.3) Επικοινωνία: 

 Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί" τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ Διμου Ηθροφ  
www.dimoszirou.gr (Προκθρφξεισ). 

Ι.4) Είδοσ τησ  Αναθζτουςασ Αρχήσ:  
 Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
Ι.5) Κφρια δραςτηριότητα 

 Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
 
Τμήμα II: Αντικείμενο 
 
ΙΙ.1) Εφροσ τησ ςφμβαςησ 
ΙΙ.1.1) Τίτλοσ: -Διαχείριςη Βιοαποβλήτων Δήμου Ηηροφ 

Υποζργο 1: Εξοπλιςμόσ Κάδων Διμου Ηθροφ  
Υποζργο 2: Εξοπλιςμόσ Α/Φ Οχιμα Βιοαποβλιτων Διμου Ηθροφ 
 

ΙΙ.1.2) Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV 
CPV: 34928480-6, 18937100-7, 34144512-0 

ΙΙ.1.3) Είδοσ ςφμβαςησ 
Αγακά 

ΙΙ.1.4) Σφντομη περιγραφή: 
 



 

  
                   Ευρωπαΰκή Ένωςη 
                     Ταμείο Συνοχήσ          

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

Υποζργο 1: Εξοπλιςμόσ Κάδων Δήμου Ηηροφ 
 Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τθν προμικεια των ακόλουκων ειδϊν:  
1. 512 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ 
2. 2.107 Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 
3. 146 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120 lt 
4. 27 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt 
5. 9 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 360 lt 
6. 38.280 Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt  

και τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, διενζργεια δοκιμϊν, εκπαίδευςθ 
ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ ςε κατάςταςθ άριςτθσ και 
απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Υποζργο 2: Εξοπλιςμόσ Α/Φ Οχήμα Βιοαποβλήτων Δήμου Ηηροφ 
Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει προμικεια οχιματοσ ενόσ απορριμματοφόρου (ενόσ  Α/Φ 
τφπου πρζςασ με χωρθτικότθτα 6 κμ και ςφςτθμα πλφςθσ κάδων). 
Θα πραγματοποιθκεί προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, 
διενζργεια δοκιμϊν, εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ 
ςε κατάςταςθ άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ 
του προμθκευτι. 
 

ΙΙ.1.5) Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία 
Υποζργο 1: «Εξοπλιςμόσ κάδων Διμου Ηθροφ» 109.330,55€ με ΦΠΑ 24%  (88.169,80€ χωρίσ ΦΠΑ) 
Υποζργο 2: «Εξοπλιςμόσ Α/Φ Όχθμα Βιοαποβλιτων Διμου Ηθροφ» 173.600,00€ με ΦΠΑ 24% (140.000,00€ 
χωρίσ ΦΠΑ) 
 
 

ΙΙ.1.6) Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα τμήματα 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα: ναι 
Μποροφν να υποβλθκοφν προςφορζσ για όλα τα τμιματα 

 
II.2)  Ρεριγραφή 
ΙΙ.2.1)  Τίτλοσ: 

Απορριμματοφόρο τφπου πρζςασ 6 κ.μ. 

Αρικμόσ τμιματοσ: 1 
ΙΙ.2.2) Επιπλζον κωδικόσ(-οί) CPV 

 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχιματα με ςυμπιεςτι απορριμμάτων 

 
ΙΙ.2.3) Τόποσ εκτζλεςησ 

Κωδικόσ NUTS: EL54 Φιλιππιάδα / Fillipiada 
Κφριοσ τόποσ ι τοποκεςία εκτζλεςθσ: 
Πλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα 

 

ΙΙ.2.4) Ρεριγραφή τησ ςφμβαςησ: 
1 απορριμματοφόρο τφπου πρζςασ με χωρθτικότθτα 6 κμ και ςφςτθμα πλφςθσ κάδων. 

 
 

ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεςησ  
Τα κριτιρια που αναφζρονται κατωτζρω 
Τιμι 
 

ΙΙ.2.6) Εκτιμϊμενη αξία 
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Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

 
Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 140.000,00 EUR 

 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια ςφμβαςησ, ςυμφωνίασ-πλαίςιο ή δυναμικοφ ςυςτήματοσ αγορϊν  

 
Διάρκεια ςε θμζρεσ: 180 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε παράταςθ: ναι 
Περιγραφι παρατάςεων: 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΙΙ.2.10) Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι 
 

ΙΙ.2.11) Ρληροφορίεσ ςχετικά με δικαιϊματα προαίρεςησ 
Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι 
 

ΙΙ.2.13) Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα Ταμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
Θ ςφμβαςθ ςχετίηεται με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα Ταμεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: ναι 
Ταυτότθτα του ζργου: 
χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5083901 
 

ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Π.Α., για το 
ςφνολο τθσ ποςότθτασ εκάςτου Τμιματοσ (Ομάδασ) ι για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των 
Τμθμάτων (Ομάδων), που επικυμεί να ςυμμετάςχει κάκε οικονομικόσ φορζασ. 

 
 

II.2)  Ρεριγραφή 
ΙΙ.2.1)  Τίτλοσ: 

Κάδοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ 
Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 
Αρικμόσ τμιματοσ: 2 

ΙΙ.2.2) Επιπλζον κωδικόσ(-οί) CPV 
 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

 
ΙΙ.2.3) Τόποσ εκτζλεςησ 

Κωδικόσ NUTS: EL54 Φιλιππιάδα / Fillipiada 
Κφριοσ τόποσ ι τοποκεςία εκτζλεςθσ: 
Πλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα 

 

ΙΙ.2.4) Ρεριγραφή τησ ςφμβαςησ: 
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Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

 
512 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ 
2.107 Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 

 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεςησ  

Τα κριτιρια που αναφζρονται κατωτζρω 
Τιμι 
 

ΙΙ.2.6) Εκτιμϊμενη αξία 
 
Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 72.270,00 EUR 

 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια ςφμβαςησ, ςυμφωνίασ-πλαίςιο ή δυναμικοφ ςυςτήματοσ αγορϊν  

 
Διάρκεια ςε θμζρεσ: 180 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε παράταςθ: ναι 
Περιγραφι παρατάςεων: 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΙΙ.2.10) Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι 
 

ΙΙ.2.11) Ρληροφορίεσ ςχετικά με δικαιϊματα προαίρεςησ 
Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι 
 

ΙΙ.2.13) Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα Ταμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
Θ ςφμβαςθ ςχετίηεται με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα Ταμεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: ναι 
Ταυτότθτα του ζργου: 
χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5083901 

 
ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 

«Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Π.Α., για το 
ςφνολο τθσ ποςότθτασ εκάςτου Τμιματοσ (Ομάδασ) ι για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των 
Τμθμάτων (Ομάδων), που επικυμεί να ςυμμετάςχει κάκε οικονομικόσ φορζασ. 
 

II.2)  Ρεριγραφή 
ΙΙ.2.1)  Τίτλοσ: 

Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120 lt 
 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt 
 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 360 lt 

Αρικμόσ τμιματοσ: 3 



 

  
                   Ευρωπαΰκή Ένωςη 
                     Ταμείο Συνοχήσ          

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

 
ΙΙ.2.2) Επιπλζον κωδικόσ(-οί) CPV 

 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

  
ΙΙ.2.3) Τόποσ εκτζλεςησ 

Κωδικόσ NUTS: EL54 Φιλιππιάδα / Fillipiada 
Κφριοσ τόποσ ι τοποκεςία εκτζλεςθσ: 
Πλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα 

 

ΙΙ.2.4) Ρεριγραφή τησ ςφμβαςησ: 
 
Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120 lt,  ΤΕΜ 146 

 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt,  ΤΕΜ 27 
 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 360 lt,  ΤΕΜ 9 
 
 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεςησ  

Τα κριτιρια που αναφζρονται κατωτζρω 
Τιμι 
 

ΙΙ.2.6) Εκτιμϊμενη αξία 
Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 9.775,00 EUR 
 

 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια ςφμβαςησ, ςυμφωνίασ-πλαίςιο ή δυναμικοφ ςυςτήματοσ αγορϊν  

 
Διάρκεια ςε θμζρεσ: 180 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε παράταςθ: ναι 
Περιγραφι παρατάςεων: 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΙΙ.2.10) Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι 
 

ΙΙ.2.11) Ρληροφορίεσ ςχετικά με δικαιϊματα προαίρεςησ 
Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι 
 

ΙΙ.2.13) Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα Ταμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
Θ ςφμβαςθ ςχετίηεται με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα Ταμεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: ναι 
Ταυτότθτα του ζργου: 
χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5083901 
 
 



 

  
                   Ευρωπαΰκή Ένωςη 
                     Ταμείο Συνοχήσ          

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 
«Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Π.Α., για το 
ςφνολο τθσ ποςότθτασ εκάςτου Τμιματοσ (Ομάδασ) ι για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των 
Τμθμάτων (Ομάδων), που επικυμεί να ςυμμετάςχει κάκε οικονομικόσ φορζασ. 
 
 

II.2)  Ρεριγραφή 
ΙΙ.2.1)  Τίτλοσ: 

Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt 

Αρικμόσ τμιματοσ: 4 
 

ΙΙ.2.2) Επιπλζον κωδικόσ(-οί) CPV 
  
 18937100-7 Σακοφλεσ ςυςκευαςίασ 
 

ΙΙ.2.3) Τόποσ εκτζλεςησ 
Κωδικόσ NUTS: EL54 Φιλιππιάδα / Fillipiada 
Κφριοσ τόποσ ι τοποκεςία εκτζλεςθσ: 
Πλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα 

 

ΙΙ.2.4) Ρεριγραφή τησ ςφμβαςησ: 
Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt, ΤΕΜ 38.280 
 

 
 

ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεςησ  
Τα κριτιρια που αναφζρονται κατωτζρω 
Τιμι 
 

ΙΙ.2.6) Εκτιμϊμενη αξία 
 
Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 6.124,80 €EUR 

 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια ςφμβαςησ, ςυμφωνίασ-πλαίςιο ή δυναμικοφ ςυςτήματοσ αγορϊν  

Διάρκεια ςε θμζρεσ: 180 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε παράταςθ: ναι 
Περιγραφι παρατάςεων: 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΙΙ.2.10) Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι 
 

ΙΙ.2.11) Ρληροφορίεσ ςχετικά με δικαιϊματα προαίρεςησ 
Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι 



 

  
                   Ευρωπαΰκή Ένωςη 
                     Ταμείο Συνοχήσ          

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
 

 
ΙΙ.2.13) Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα Ταμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

Θ ςφμβαςθ ςχετίηεται με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα Ταμεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: ναι 
Ταυτότθτα του ζργου: 
χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5083901 
 
 

ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 
«Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Π.Α., για το 
ςφνολο τθσ ποςότθτασ εκάςτου Τμιματοσ (Ομάδασ) ι για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των 
Τμθμάτων (Ομάδων), που επικυμεί να ςυμμετάςχει κάκε οικονομικόσ φορζασ. 
 

 
 

Τμήμα III: Νομικζσ, οικονομικζσ, χρηματοοικονομικζσ και τεχνικζσ πληροφορίεσ 
 

ΙΙΙ.1) Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 
 

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 Κατάλογοσ και ςφντομθ περιγραφι των κριτθρίων επιλογισ: 

«Το φψοσ του («γενικοφ») ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ να είναι μεγαλφτερο από το 25% του προχπολογιςμοφ με Φ.Π.Α., του υπό 
ανάκεςθ ζργου (του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των (3) τριϊν διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, να είναι 
μεγαλφτεροσ από το 25% του προχπολογιςμοφ με Φ.Π.Α , του υπό ανάκεςθ ζργου (του Τμιματοσ 
ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.» 
 

 
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
 Κατάλογοσ και ςφντομθ περιγραφι των κριτθρίων επιλογισ: 

«Απαιτείται να διακζτουν πιςτοποιθτικά ωσ εξισ: Για τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α: Πιςτοποίθςθ 
ςυμμόρφωςθσ με το Πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά 
απορριμματοφόρα. Για τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Γ: Πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Πρότυπο ΕΝ 840 
«Κυλιόμενοι κάδοι αποβλιτων». Για τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Δ: Πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το 
Πρότυπο ΕΝ 13432 «Συςκευαςίεσ – Απαιτιςεισ για τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω 
λιπαςματοποίθςθσ και βιοαποδόμθςθσ». Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι 
παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.» 
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Τμήμα IV: Διαδικαςία 
 

IV.1) Ρεριγραφή 
IV.1.1) Είδοσ διαδικαςίασ 

Ανοικτι διαδικαςία 
 

IV.1.3) Ρληροφορίεσ ςχετικά με ςυμφωνία-πλαίςιο ή δυναμικό ςφςτημα αγορϊν 
 

IV.1.8) Ρληροφορίεσ για τη Συμφωνία περί Δημοςίων Ρρομηθειϊν (GPA) 
Θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Προμθκειϊν: ναι 

 
IV.2) Διοικητικζσ πληροφορίεσ 

 
IV.2.2) Ρροθεςμία παραλαβήσ των προςφορϊν ή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ 

 Θμερομθνία: 18/07/2022 
Τοπικι ϊρα: 10:00 
 

IV.2.3) Εκτιμϊμενη ημερομηνία αποςτολήσ των προςκλήςεων υποβολήσ προςφορϊν ή ςυμμετοχήσ 
ςτουσ επιλεγζντεσ υποψηφίουσ 
 

IV.2.4) Γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να υποβληθοφν οι προςφορζσ ή οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: 
 Ελλθνικά 
 

IV.2.6) Ελάχιςτη απαιτοφμενη χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ προςφοράσ 
 Διάρκεια ςε μινεσ: 12 (Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.) 
 
 

IV.2.7) Προι για την αποςφράγιςη των προςφορϊν 
 
 Θμερομθνία: 25/07/2022 
 Τοπικι ϊρα: 10:00 

 
 

Τμήμα VI: Ρρόςθετεσ πληροφορίεσ 
 
 

VI.1) Ρληροφορίεσ ςχετικά με επαναλαμβανόμενεσ ςυμβάςεισ 
Πρόκειται για επαναλαμβανομζνθ δθμόςια ςφμβαςθ: όχι 
 

VI.3) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ: 
 

VI.4) Διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
 

VI.4.1) Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
 
Επίςθμθ επωνυμία: ΑΕΠΠ - Π.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον 
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τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ)» 
Πόλθ: ΑΘΘΝΑ 
Χϊρα: ΕΛΛΑΔΑ 

 
VI.4.3) Υποβολή προςφυγϊν 

 
Ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν (τισ) προκεςμία(-εσ) για τθν υποβολι προςφυγϊν: 
παράγραφοσ 3.4 τθσ διακιρυξθσ 

 
VI.5) Θμερομηνία αποςτολήσ τησ παροφςασ προκήρυξησ: 
 
 
 
 
 

 
Φιλιππιάδα, 09/06/2022 

 

 


