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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463179-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιος Στέφανος: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
2020/S 192-463179

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Διονύσου
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29
Πόλη: Άγιος Στέφανος
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ταχ. κωδικός: 145 65
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: milonas@dionysos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132030623
Φαξ:  +30 2132030630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dionysos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.g
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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής και διαχείρισης βιοαποδομήσιμων και ογκωδών απορριμμάτων.

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 συλλογή - απομάκρυνση των βιοαποδομήσιμων από τις οδούς υλοποιείται με χρήση κατάλληλων φορτηγών 
αυτοκινήτων με αρπάγη.
Η μεταφορά του υλικού προς το Ε.Μ.ΑΚ. γίνεται με χρήση φορτηγού [ανοιχτού ή κλειστού τύπου - container, με 

ενδεικτική χωρητικότητα 30 m3 (±5 %), με ή χωρίς συρόμενο (δηλαδή καρότσα επιπλέον χωρητικότητας 30 m3), 

δηλαδή συνολικά 60m3 ανά δρομολόγιο].

Εναλλακτικά, γίνεται με νταλίκα μεγάλης χωρητικότητας (ενδεικτικά 60m3).
Επίσης, για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων που γίνεται στον Δήμο, απαιτείται η προμήθεια υπηρεσιών 
μηχανημάτων έργου, τόσο για σχετικές εργασίες διαχωρισμού τους όσο και για φόρτωση των containers, και 
φορτηγών μεταφοράς του προϊόντος (προς το Ε.Μ.ΑΚ.).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 791 900.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υπηρεσία φορτηγών αρπάγης.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Διοικητικά όρια Δήμου Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το κύριο έργο αποκομιδής των βιοποδομήσιμων (κλαδιά, πούσια κ.λπ.) και των συνήθων ογκωδών, που 
απορρίπτονται από τους κατοίκους (στρώματα, καναπέδες, έπιπλα, λάστιχα, σίδερα, κιβώτια, σκεύη κ.λπ.) 

στους δρόμους, θα γίνεται με φορτηγά - αρπάγες των 30m3.
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ.) 
με τον οδηγό - χειριστή του και εργάτη.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) δρομολόγια, για τη συλλογή 
βιοποδομήσιμων - ογκωδών από οπουδήποτε εντός του Δήμου, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
μεταφοράς τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες, που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων - ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου, καθαρίζοντας 
- απομακρύνοντας με εργάτη τυχόν υπολείμματα.
Γίνονται δεκτά φορτηγά με αρπάγη επί του πλαισίου ή φορτηγά τύπου hook lift (με καδο-γερανό).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 800.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή άλλως, της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α..

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το ποσοστό του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο 50 % της συνολικής αρχικής ποσότητας.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΠΑΓΗΣ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο κύριο έργο αποκομιδής των βιοποδομήσιμων (κλαδιά, πούσια, κ.λπ) και των συνήθων ογκωδών που 
απορρίπτονται από τους κατοίκους (στρώματα, καναπέδες, έπιπλα, λάστιχα, σίδερα, κιβώτια, σκεύη, κ.λπ) 
στους δρόμους θα γίνεται με φορτηγά – αρπάγες των 30m3.
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) 
με τον οδηγό – χειριστή του και εργάτη.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) δρομολόγια για τη συλλογή βιοποδομήσιμων 
– ογκωδών από οπουδήποτε εντός του Δήμου κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας και μεταφοράς τους 
σε χώρο που θα υποδεικνύεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων – ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου καθαρίζοντας 
– απομακρύνοντας με εργάτη τυχόν υπολείμματα.
Γίνονται δεκτά φορτηγά με αρπάγη επί του πλαισίου ή φορτηγά τύπου hook lift (με καδο-γερανό).
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΠΑΓΗΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Ο κύριο έργο αποκομιδής των βιοποδομήσιμων (κλαδιά, πούσια, κ.λπ) και των συνήθων ογκωδών που 
απορρίπτονται από τους κατοίκους (στρώματα, καναπέδες, έπιπλα, λάστιχα, σίδερα, κιβώτια, σκεύη, κ.λπ) 
στους δρόμους θα γίνεται με φορτηγά – αρπάγες των 30m3.
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) 
με τον οδηγό – χειριστή του και εργάτη.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) δρομολόγια για τη συλλογή βιοποδομήσιμων 
– ογκωδών από οπουδήποτε εντός του Δήμου κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας και μεταφοράς τους 
σε χώρο που θα υποδεικνύεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων – ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου καθαρίζοντας 
– απομακρύνοντας με εργάτη τυχόν υπολείμματα.
Γίνονται δεκτά φορτηγά με αρπάγη επί του πλαισίου ή φορτηγά τύπου hook lift (με καδο-γερανό).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΠΑΓΗΣ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο κύριο έργο αποκομιδής των βιοποδομήσιμων (κλαδιά, πούσια, κ.λπ) και των συνήθων ογκωδών που 
απορρίπτονται από τους κατοίκους (στρώματα, καναπέδες, έπιπλα, λάστιχα, σίδερα, κιβώτια, σκεύη, κ.λπ) 
στους δρόμους θα γίνεται με φορτηγά – αρπάγες των 30m3.
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) 
με τον οδηγό – χειριστή του και εργάτη.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) δρομολόγια για τη συλλογή βιοποδομήσιμων 
– ογκωδών από οπουδήποτε εντός του Δήμου κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας και μεταφοράς τους 
σε χώρο που θα υποδεικνύεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων – ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου καθαρίζοντας 
– απομακρύνοντας με εργάτη τυχόν υπολείμματα.
Γίνονται δεκτά φορτηγά με αρπάγη επί του πλαισίου ή φορτηγά τύπου hook lift (με καδο-γερανό).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΠΑΓΗΣ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο κύριο έργο αποκομιδής των βιοποδομήσιμων (κλαδιά, πούσια, κ.λπ) και των συνήθων ογκωδών που 
απορρίπτονται από τους κατοίκους (στρώματα, καναπέδες, έπιπλα, λάστιχα, σίδερα, κιβώτια, σκεύη, κ.λπ) 
στους δρόμους θα γίνεται με φορτηγά – αρπάγες των 30m3.
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) 
με τον οδηγό – χειριστή του και εργάτη.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) δρομολόγια για τη συλλογή βιοποδομήσιμων 
– ογκωδών από οπουδήποτε εντός του Δήμου κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας και μεταφοράς τους 
σε χώρο που θα υποδεικνύεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων – ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου καθαρίζοντας 
– απομακρύνοντας με εργάτη τυχόν υπολείμματα.
Γίνονται δεκτά φορτηγά με αρπάγη επί του πλαισίου ή φορτηγά τύπου hook lift (με καδο-γερανό).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ CONTAINER
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνεργείο ενός (1) ημιφορτηγού οχήματος με ανοικτή καρότσα, κατηγορίας 1 έως 2tn, με οδηγό και έναν (1) 
εργάτη το οποίο θα συλλέγει βιοπαδομήσιμα (κλαδιά ή πούσια ή φύλλα χύμα ή συσκευασμένα σε σακούλες) και 
συνήθη ογκώδη από τις στενές οδούς του Δήμου οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα φορτηγά 
– αρπάγες, ιδίως στις δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, και τα οποία θα μεταφορτώνουν τα 
συλλεγόμενα σε σκάφη – container τύπου 30 m3 που θα τοποθετείται σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντός των διοικητικών της ορίων.
Στην τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του εξοπλισμού (ημιφορτηγό με 
καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ και σκάφη – container), του προσωπικού (οδηγός και εργάτης) και η καθημερινή 
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μεταφορά - άδειασμα της σκάφης – container σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου εντός των διοικητικών της ορίων.
Η τιμή μονάδας (ημέρα) περιλαμβάνει την 8ωρη εργασία του συνεργείου και το καθημερινό άδειασμα της 
σκάφης – container σε χώρο που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το σημείο φόρτωσης των 
βιοαποδομήσιμων – ογκωδών επί της οδού, να μεριμνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου καθαρίζοντας 
– απομακρύνοντας τυχόν υπολείμματα.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εξοπλισμό και προσωπικό για τη 
συγκρότηση δύο (2) συνεργείων καθημερινά, καθώς επίσης πλήρη περιγραφή των οχημάτων, συνοδευόμενη 
από εν ισχύ άδειες κυκλοφορίας, και των σκαφών – container ως εξής:
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Χωρητικότητα καρότσας σε m3
Μικτό βάρος
Ωφέλιμο φορτίο
Χωρητικότητα σκάφης – container

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΟΜΗΣΙΜΑ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσία «πιλοτικού» προγράμματος λειτουργίας κάδων απόρριψης των βιοαποδομήσιμων απευθείας από 
τους δημότες.
Οι δημότες θα κανονίζουν με την Υπηρεσία, η οποία κατόπιν θα ενημερώνει τον Ανάδοχο, συγκεκριμένο σημείο 
(οδός και αριθμός) και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, δηλαδή «ραντεβού», όπου ο Ανάδοχος θα προσκομίζει 
κάδο – container απόρριψης των βιοαποδομήσιμων που παράγουν από την εκτέλεση σχετικών εργασιών, π.χ. 
κλαδέματος στις ιδιοκτησίες τους, και ο οποίος θα απομακρύνεται αυθημερόν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα 
υποδεικνύει η Υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Σε περίπτωση που ο κάδος πρέπει να παραμείνει για διάστημα πλέον της μίας ημέρας, ο Ανάδοχος 
ενημερώνεται από την Υπηρεσία και τον απομακρύνει εντός 3 ημερών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το 
Δήμο.
Το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως «πιλοτικό» καθότι εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση – συνεργασία 
των δημοτών στην πράξη, θα μπορούσε να επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα στο Δήμο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται ο κάδος ενδεικτικής χωρητικότητας 10m3, η μεταφορά του προς το σημείο 
του «ραντεβού» και κατόπιν στο χώρο απόρριψης του περιεχομένου του.
Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται να εξυπηρετεί το Δήμο, με τον 
τρόπο που αναφέρθηκε, με τουλάχιστον επτά (7) κάδους ημερησίως χωρητικότητας 10m3 τουλάχιστον, καθώς 
επίσης πλήρη περιγραφή του σχετικού εξοπλισμού που διαθέτει (κάδοι, οχήματα).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 182 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να λειτουργεί παραγωγικά στο χώρο λειτουργίας του κλαδοτεμαχιστικού 
μηχανήματος που διαθέτει, χρειάζεται την παροχή υπηρεσίας μηχανήματος έργου κατηγορίας τσάπας.
Η εν λόγω τσάπα θα φορτώνει το τρίμμα που παράγεται από το θρυμματισμό των βιοαποδομήσιμων που 
εκτελεί το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα του Δήμου σε containers – φορτηγά τα οποία θα το μεταφέρουν στο 
χώρο οριστικής διάθεσής του, ενώ θα χρησιμοποιείται και σε διάφορες σχετικές εργασίες διαχωρισμού.
Επίσης, ο Δήμος κάνει πρόβλεψη μηχανήματος έργου τύπου JCB για εφεδρεία αυτού που διαθέτει στο χώρο 
του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος στην περίπτωση μη λειτουργίας του λόγω βλάβης, το οποίο θα εξυπηρετεί 
στην προετοιμασία της φόρτωσης του κλαδοτεμαχιστή και στην χωροθέτηση - απομάκρυνση του παραγόμενου 
τρίμματος και σε άλλες συναφείς εργασίες.
Σημειώνεται ότι στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του μηχανήματος 
(καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) με τον χειριστή του.
Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει πλήρη περιγραφή των μηχανημάτων του, συνοδευόμενη από εν 
ισχύ άδεια τους, ως εξής:
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Δυναμικότητα (ισχύς)
Χωρητικότητα κουβά
Η Υπηρεσία θα ενημερώνει από την προηγούμενη ημέρα για την ανάγκη εργασίας μηχανήματος έργου (τσάπα 
ή/και jcb) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την επόμενη ημέρα και μετά.
Τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να λειτουργούν στον χώρο του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος του Δήμου, για 
πλήρες οκτάωρο ημερησίως (Δευτέρα έως Παρασκευή ή σε έκτακτες περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια αργιών 

02/10/2020 S192
https://ted.europa.eu/TED

11 / 21



EE/S S192
02/10/2020
463179-2020-EL

12 / 21

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας) και σε ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας (από τις 7.00 π.μ. έως τις 3.00 
μ.μ.).
Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν τη δαπάνη μετακίνησης του μηχανήματος στο σημείο που θα προσφέρει την 
εργασία και τη δαπάνη απομάκρυνσής του μετά το τέλος της απασχόλησής του.
Επίσης, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς, που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα 
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
της εργασίας.
Η τιμή μονάδας αφορά σε ημέρα εργασίας και μόνο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ - ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η μεταφορά του βιοαποδομήσιμου προϊόντος (τρίμματος) ή του πρωτογενούς υλικού, στην περίπτωση που αυτό 
δεν δύναται να τεμαχιστεί π.χ. λόγω βλάβης του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος του Δήμου, προς το χώρο 
οριστικής διάθεσής του, θα γίνεται με χρήση container χωρητικότητας 30m3 και φορτηγών χωρητικότητας άνω 
των 60m3.
Σημειώνεται ότι στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του εξοπλισμού (φορτηγό 
– container με καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) και του προσωπικού (οδηγός).
Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εξοπλισμό και προσωπικό για 
την υλοποίηση δύο (2) δρομολογίων container καθημερινά καθώς επίσης δύο (2) δρομολογίων φορτηγών 
εβδομαδιαίως.
Επίσης, πρέπει να υποβάλλει πλήρη περιγραφή του οχήματος που θα χρησιμοποιήσει και του εξοπλισμού του, 
συνοδευόμενη από εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του, ως εξής:
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Χωρητικότητα καρότσας σε m3
Μικτό βάρος
Ωφέλιμο φορτίο
Χωρητικότητα container - καρότσας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 83 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει εγκατάσταση διαχωρισμού – επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων 
που συλλέγει αυτά θα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προκειμένου να διαχωρίζονται 
ώστε να απορρίπτονται τελικώς σε συμμόρφωση με τη σύγχρονη περιβαλλοντική πρακτική και συνοδευόμενα 
με σχετικές βεβαιώσεις επεξεργασίας - απόρριψης.
Για τη μεταφορά τους προβλέπεται η χρήση container των 30m3 ή φορτηγού με καρότσα αντίστοιχης 
χωρητικότητας με ωφέλιμο φορτίο άνω των 10tn. Το υλικό που μεταφέρεται θα είναι συμπιεσμένο από το 
μηχάνημα έργου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη μεταφορά των ογκωδών σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, την 
επεξεργασία – διαχωρισμό τους και την τελική διάθεσή τους προσκομίζοντας σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες 
προκύπτει πλήρως το ισοζύγιο παραλαβής – απόρριψης υλικών.
Όλα τα κόστη περιλαμβάνουν κόστος λειτουργίας σχετικού εξοπλισμού και εργασίας.
Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υλοποίηση δύο (2) δρομολογίων container καθημερινά και να υποβάλλει πλήρη περιγραφή του οχήματος που 
θα χρησιμοποιήσει και του εξοπλισμού του, συνοδευόμενη από εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του, ως εξής:
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Χωρητικότητα καρότσας σε m3
Μικτό βάρος
Ωφέλιμο φορτίο
Χωρητικότητα container - καρότσας
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε δρομολόγιο container – φορτηγού που θα εκτελεί σχετικό 
ζυγολόγιο από φορέα επιλογής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και το σχετικό κόστος αποτελεί υποχρέωση 
του αναδόχου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 225 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει και να παραλαμβάνει κάδους, ενδεικτικής χωρητικότητας 10 m3, από 
τα σημεία που υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Για κάθε κάδο εκτιμάται μέσο βάρος αποκρυπτομένων προϊόντων 4tn.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται ο κάδος ενδεικτικής χωρητικότητας 10m3, η μεταφορά του προς και από το 
σημείο που υποδεικνύεται και το κόστος διαχείρισης των απορριφθέντων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο κάθε μήνα βεβαίωση με τις ποσότητες Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) που ανακυκλώθηκαν από το Σύστημα Διαχείρισης με το οποίο 
συνεργάζεται.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 760.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας συλλογής γίνεται πρόβλεψη χρήσης
Φορτηγού τύπου «μπαζάδικου» (των 20 και πλέον m3),
Φορτηγού με καλάθι ή γερανό έως 22μ.,
Μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή, και
Εργατών για χειρωνακτική εργασία.
Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υλοποίηση των σχετικών εργασιών, καθώς επίσης πλήρη περιγραφή των οχημάτων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενη από εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Χωρητικότητα καρότσας σε m3
Στοιχεία δυναμικότητας γερανού - καλαθοφόρου
Μικτό βάρος
Ωφέλιμο φορτίο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο κάθε μήνα βεβαίωση με τις ποσότητες Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) που ανακυκλώθηκαν από το Σύστημα Διαχείρισης με το οποίο 
συνεργάζεται.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 560.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας συλλογής γίνεται πρόβλεψη χρήσης φορτωτή, φορτηγού τύπου 
«μπαζάδικου» (των 20 και πλέον m3) και σχετικού κόστους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών –κατεδαφίσεων.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υλοποίηση των σχετικών εργασιών, καθώς επίσης πλήρη περιγραφή των οχημάτων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενη από εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα
Μοντέλο
Ημερομηνία 1ης αδείας
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Στοιχεία δυναμικότητας φορτωτή
Μικτό βάρος
Ωφέλιμο φορτίο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο κάθε μήνα βεβαίωση με τις ποσότητες Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) που ανακυκλώθηκαν από το Σύστημα Διαχείρισης με το οποίο 
συνεργάζεται.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 980.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 50 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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 τού συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ 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.

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.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

02/10/2020 S192
https://ted.europa.eu/TED

19 / 21



EE/S S192
02/10/2020
463179-2020-EL

20 / 21

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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/11/2020
Τοπική ώρα: 15:00

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: 12/05/2021

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/11/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.g

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/09/2020
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