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                                       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

ΚΑΣΑΦΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

 
      Μοίρεσ, 06.10.2021 

                                                  Αρ. Πρωτ.: 13593 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ       

ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΣΣΣΟΟΟΤΤΤ    ΗΗΗΛΛΛΕΕΕΚΚΚΣΣΣΡΡΡΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤ    ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΜΜΜΟΟΟΤΤΤ    

 Ο Δήμοσ Υαιςτού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, προκηρύςςει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό 

μϋςω ΕΗΔΗ (του ϊρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανϊθεςη τησ προμόθειασ με τύτλο 

«Προμόθεια και τοποθϋτηςη τεςςϊρων βυθιζόμενων ςυςτημϊτων ςυγκϋντρωςησ και 

αποθόκευςησ απορριμμϊτων και ανακυκλώςιμων υλικών», ςυνολικού προώπολογιςμού 

224.440,00 € (Καθαρό Ποςό: 181.000,00 € και Υ.Π.Α. 24% 43.440,00 €). 

 

1. Αναθέτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 
Επωνυμύα ΔΗΜΟ ΥΑΙΣΟΤ 
Σαχυδρομικό διεύθυνςη ΠΑΡΟΔΟ 25ησ ΜΑΡΣΙΟΤ 1 
Πόλη ΜΟΙΡΕ 
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 70400 
Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικόσ ΝUTS GR 431 
Σηλϋφωνο 28923-40268 & 28923-40227 
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο (e-mail) peraki@0466.syzefxis.gov.gr 

       Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ Περϊκη Μαρύα 
Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.dimosfestou.gr  

 
2. Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ: η προμόθεια και τοποθϋτηςη τεςςϊρων (4) ςυςτημϊτων  

βυθιζόμενων κϊδων εναπόθεςησ και προςωρινόσ αποθόκευςησ δημοτικών απορριμμϊτων.   

Κϊθε ςύςτημα θα φϋρει 2 κϊδουσ χωρητικότητασ 2.500lit -3.000lit ο καθ’ ϋνασ , οι οπούοι θα 

εύναι τοποθετημϋνοι ςε βυθιζόμενεσ καταςκευϋσ και θα αποθηκεύουν τα απορρύμματα 

υπογεύωσ. Η όλη καταςκευό καθώσ και το αποθηκευμϋνο υλικό δεν θα εύναι ορατϊ ςτο χρόςτη. 

την επιφϊνεια του χώρου εναπόθεςησ θα εύναι ορατό μια μεταλλικό εύκολα προςβϊςιμη  

εξϋδρα καθώσ και δυο ανοξεύδωτοι υποδοχεύσ απορριμμϊτων ύψουσ 1μϋτρο περύπου. Σα 

ςυςτόματα δεν θα φϋρουν μηχανιςμό ςυμπύεςησ απορριμμϊτων.  

Για την αποκομιδό των απορριμμϊτων η υπόγεια καταςκευό θα αναδύεται αυτόματα με  

μηχανιςμό τον οπούο θα χειρύζεται το προςωπικό καθαριότητασ, ενώ η αποκομιδό θα  

εκτελεύται με τα ςυμβατικϊ απορριμματοφόρα του Δόμου χωρύσ να υπϊρχει ανϊγκη προμόθειασ 

ειδικού απορριμματοφόρου, ό οποιαδόποτε προςθόκησ ςτην υπερκαταςκευό του 

απορριμματοφόρου.     

Σα ςυςτόματα θα τοποθετηθούν ανϊ δύο ςε δύο ςημεύα των οικιςμών Μοιρών και Συμπακύου.    

Οι ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου θα εύναι:  

α. Η προμόθεια 4 ςυςτημϊτων βυθιζόμενων κϊδων. Σο κϊθε ςύςτημα θα φϋρει 2 κϊδουσ με 

χωρητικότητα 2.500lit – 3000lit ο κϊθε κϊδοσ ( ςυνολικό χωρητικότητα ςυςτόματοσ 5000lit-

6000lit). 
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β. Η Σοποθϋτηςη των ςυςτημϊτων ςτα ςημεύα που θα υποδεύξει ο Δόμοσ.  

γ. Η εκπαύδευςη του  προςωπικού καθαριότητασ ςτην διαχεύριςησ του ςυςτόματοσ. 

δ. Η εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ των ςυςτημϊτων για 2 ϋτη. 

ε. Η εξαςφϊλιςη τησ 20ετούσ διαθεςιμότητασ των απαραύτητων ανταλλακτικών για τισ  

επιςκευϋσ του ςυςτόματοσ. 

ςτ. Η ανταπόκριςη  εντόσ 24 ωρών, το πολύ, ςε κλόςη του Δόμου για την επύλυςη προβλόματοσ 

ςτη λειτουργύα του ςυςτόματοσ. 

3. Κριτήριο ανάθεςησ/κατακύρωςησ: η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ, αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ. 

4. Προςφορέσ: Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο 

Παρϊρτημα ΙΙ τησ Διακόρυξησ (Σεχνικό Περιγραφό), για το ςύνολο τησ προκηρυχθεύςασ 

ποςότητασ τησ προμόθειασ.  

5. Κωδικόσ (CPV): 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κϊδοι). 

6. Φρόνοσ παράδοςησ των υλικών: Η προμόθεια και τοποθϋτηςη των ςυςτημϊτων και η 

παρϊδοςό τουσ ςε πλόρωσ λειτουργικό μορφό, καθώσ και η τοποθϋτηςη τησ απαραύτητησ 

ςόμανςησ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ το αργότερο ςε 6 μόνεσ από την υπογραφό και 

ανϊρτηςη τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ.  

7. Πρόςβαςη ςτα έγγραφα:  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν 

ηλεκτρονικό πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του Ε..Η.ΔΗ... 

β) Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ 

διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ... 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από την προαναφερθεύςα Γενικό Διεύθυνςη ςτο 

διαδύκτυο (URL): www.dimosfestou.gr (αρχικό ςελύδα ► γραφεύο τύπου ► προκηρύξεισ & 

διαγωνιςμού). 

8. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ και λόγοι αποκλειςμού: τα τμόματα 2.2.1 και 2.2.3 τησ 

Διακόρυξησ. 

9. Εγγυητική ςυμμετοχήσ: Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, κατατύθεται από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ),  

εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, ποςού  1.800,00 € (χιλύων οκτακοςύων ευρώ και μηδϋν 

λεπτών).  

10. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα. 

11. Παραλαβή προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ με ηλεκτρονικό τρόπο μϋςω τησ 

πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) ςτη διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr.  

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι την Σρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 11:00:00 π.μ.. 

Η καταληκτικό ημερομηνύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών εύναι την Παραςκευή 5 

Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00:00 π.μ.. 

12. Xρόνοσ ιςχύοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα έξι (6) μηνών από την επομϋνη τησ καταληκτικόσ 

ημερομηνύασ υποβολόσ των προςφορών. 

13. Γλώςςα ςύνταξησ προςφορών: Ελληνικό 

14. Φρηματοδότηςη: Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι κατϊ 80% το 

Πράςινο Σαμείο, ςύμφωνα με την αριθμό 201.1.1/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ346Χ844-ΝΚ3) Απόφαςη, 

ςτον ΩΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 «Αςτικό Αναζωογόνηςη» του Φρηματοδοτικού 
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Προγρϊμματοσ με τύτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ» με ποςό  179.552,00 € και ο 

Δήμοσ Υαιςτού κατϊ 20 % από ϋςοδα με ποςό 44.888,00 €.   

15. Δημοςιεύςεισ: Κατϊ την παρούςα διαδικαςύα δεν απαιτείται δημοςύευςη ςτην Επύςημη 

Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. 

Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). 

Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται και ςτον Ελληνικό Σύπο , ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη (ιςτ) τησ παραγρϊφου 

3 του ϊρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).   

Η Διακόρυξη θα καταχωρηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη 

διεύθυνςη (URL): www.dimosfestou.gr ςτη διαδρομό: Αρχικό ελύδα ► Γραφεύο Σύπου ► 

Προκηρύξεισ & Διαγωνιςμού.   

16. Άλλεσ πληροφορίεσ: Κατϊ την ηλεκτρονικό υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ 

δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να καταθϋςουν το 

ESPD - Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ)/Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 

Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), όπωσ προβλϋπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του ϊρθρου 79 του Ν. 4412/2016.                                          

 

 

Ο Δήμαρχοσ Υαιςτού 

  

  Νικολιδάκησ Γρηγόριοσ 
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