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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο ∆ΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την Παροχή Τπηρεσίας  
 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΨΝ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΨΝ 

ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΨΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2020 – 2022» 
 

Σο κριτήριο ανάθεσης1 της ύμβασης2 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής3.  

 

Φρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. : 20.7425.001) 
 

Αρ. Μελέτης : 2/2020 
 
Διακήρυξη : Αρ. Πρωτ. : 2879/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006992656 2020-07-08) 
 
1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ :  
∆ήµος Σροιζηνίας-Μεθάνων 
 

Διεύθυνση : Γαλατάς Σροιζηνίας Σ.Κ. 180 20  
Σηλέφωνο : 2298 0 42 211, 43 738  Υαξ : 2298 0 42 440     
                                                   
2. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ :  
«Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων  
του ∆ήµου Σροιζηνίας-Μεθάνων για τα έτη 2020 – 2022» 
 
3. ΕΙΔΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ :  
ύµβαση Παροχής Τπηρεσιών. 
 
4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ :  
Αποκομιδή απορριμμάτων από το ∆ήµο Σροιζηνίας-Μεθάνων και Μεταφορά τους σε 
Φ.Τ.Σ.Α. στην Περιφέρεια Αττικής. 
 

Καθαρισμός των δημοτικών οδών, πεζοδρομίων, παρκών και πλατειών,  
που βρίσκονται στην πόλη του Γαλατά, στη Λουτρόπολη Μεθάνων καθώς και  
στους οικισμούς του Δήμου Σροιζηνίας - Μεθάνων. 

                                                 
1
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ 
ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ, που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ 
των πλθροφοριϊν, που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ 
ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ 
(παρ. 9 άρκρου 86). Πρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ).  

 
2 Πρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Παραρτιματοσ II (Προκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
3
 Πρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο 

προϊςχφςαν δίκαιο (Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ, θ 
αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 
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Πλύσιμο όλων των κάδων συγκέντρωσης και ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται με συνεργεία προσωπικού από οδηγούς, εργάτες και 
οδοκαθαριστές. 
 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τέσσερις (4) κάδους για ογκώδη αντικείμενα. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
υμβάσεων (CPV) : 90511000-2  και 90910000-9 
 
5. ΠΡΟΥΟΡΕ :  
Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της εν λόγω 
σύµβασης. 
 
6. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 551.200,00 € ενώ η τελική δαπάνη, με τον Υ.Π.Α. 
24% 132.288,00 €, ανέρχεται στις 683.488,00 €            
 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ :  
Είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
8. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ :  
Η προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό πρέπει, υποχρεωτικά 

και µε ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται με Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής
52

, που 

ανέρχεται στο ποσό των 11.024,00 ευρώ
53.

 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, 
χωρίς Υ.Π.Α. 
 
9. ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :  
Ίδιοι πόροι (Κ.Α. : 20.7425.001). 
 
10. ΔΙΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ - ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ :  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και των 
λοιπών συµβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.∆Η.., όπου και υποβάλλονται τα σχετικά 
αιτήµατα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, µόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς.  
 

Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Σροιζηνίας-Μεθάνων, στη διεύθυνση www.dimostroizinias-methanon.gr όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση. 
 
11. ΣΟΠΟ, ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ :  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη xρήση της πλατφόρµας του Εθνικού υστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων υµβάσεων (Ε..Η.∆Η.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του υστήµατος. 
 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 10-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:00 (π.μ.) και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις 01-08-2020, ημέρα 
άββατο και ώρα 15:00.  
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (υποφάκελος : ‘’Δικαιολογητικά υμμετοχής 
– Σεχνική Προσφορά’’) θα είναι στις  06-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (π.µ.).  
 

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. 
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12. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : 
Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Σηλέφωνα επικοινωνίας : 2298 0 42 211 & 43 738  
Υαξ επικοινωνίας : 2298 0 42 440 
E-mail: dhmostr@otenet.gr 
Aρμόδια : Δρίτσα Ειρήνη, email: eirinidritsa002@gmail.com 
 
13. ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ:  
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
 
14. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:  
Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), ενώσεις ή κοινοπραξίες που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη Διακήρυξη, τη Μελέτη και τη σχετική 
Νομοθεσία.  
 
15. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ : 
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  
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 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., του/των προςφερομζνου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων (Πρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

 
53

 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. 
(περ. α παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016).   

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 

 
 

ΠΤΡΙΔΨΝ ΦΡ. ΠΟΛΛΑΛΗ 
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