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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΤΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ, 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ,ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
Πόλη: Νίκαια - Λάρισας  
Ταχ.Κωδ.:41005 
Τηλ.: 2413507200, 224  
Telefax: 2410921868 
E-mail: promitheies@kileler.gov.gr  
Ιστοσελίδα: www.kileler.gov.gr   
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.kileler.gov.gr και μέσω της διαδυκτιακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

3. Κωδικός CPV:90511000-2(Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) , 90610000-6(Μίσθωση 
μηχανικού σαρώθρου) 

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η  διαχείριση  
(αποκομιδή και μεταφορά) των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, 
Πλατυκάμπου, Αρμενίου & Κιλελέρ και των Ανακυκλώσιμων Υλικών των Δ.Ε. Πλατυκάμπου 
Αρμενίου & Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και η μίσθωση μηχανικού (με χειριστή)  ,για 
δύο έτη . 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισμό καθαρής αξίας 1.170.967,74 € και συνολικής 
δαπάνης 1.452.000,00 € περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (281.032,26 €)  . 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. : 20.6277.01 σε σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών 
ετών 2020 για ποσό 544.499,00€, του έτους 2021 με ποσό 726.000,00 και για το έτος 2022 με 
ποσό 181.789,00€ .   
 Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. 
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 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. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση ή 
η κοινοπραξία,  ενδεχομένως να υποχρεωθεί να λάβει νομική μορφή, εφόσον  
κατακυρωθεί σε αυτήν ο διαγωνισμός, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
ακολουθώντας  την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία εγγραφής.  
Πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. 
6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής . 
7.∆ιαδικασία επιλογής διαγωνισµού:  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11-11-2019 και ώρα 15:00μμ 
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 9.Εγγυήσεις: Η  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό δύο 
(2%) επί της εκτιμωμένης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή, είκοσι τρείς χιλιάδες 
τετρακόσια δέκα εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (23.419,35€).  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.   
10.Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης)  θα δημοσιευτεί στον ελληνικό 
τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.kileler.gov.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και στην 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :www.promitheus.gov.gr. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο   βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.   
            

               Ο ∆ήµαρχος Κιλελέρ 

  

  

                                          Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος  
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