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Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:    

« ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας 

Προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) Ηρακλείου  για το έτος 2018-19», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμού Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Έξι ευρώ  (29.946,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ).  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σητείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Π. Βαρθολομαίου 9 
Ταχ.Κωδ.: 72300 
Τηλ.: 2843341223 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ 

     Αρ. Πρωτ.: 6749/18-12-2017 

Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης 

Τηλέφωνο :28433 41223 

Fax :28430 29243  

e-Mail :psilinakis@sitia.gr 
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Telefax: 28430 29243 
E-mail: psilinakis@sitia.gr 
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 
Κωδικός NUTS: EL432 (Νομός: Λασιθίου) 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης στην πλατφόρμα του  ΚΗΜΔΗΣ. 
β)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, 
στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας 
του Δήμου: http://www.sitia.gr, στη διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ→ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ.  
γ) Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του 
Δήμου : Α. Παναγούλη 1- Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Εμμανουήλ Ψυλινάκης, τηλέφωνο: 
2843341223, e-mail : psilinakis@sitia.gr Φαξ: 283430 20821 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  
 
3. Κωδικός CPV:   

CPV: 90512000-9 «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων» 

 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL432 (Νομός: Λασιθίου) 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
Αφορά την  ανάθεση παροχής των εργασιών της μεταφοράς μετά του απαραίτητου κινητού 

εξοπλισμού μεταφόρτωσης, 500 τόνων δημοτικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 

(που αποτελεί την εκτιμώμενη ποσότητα ανακυκλώσιμων αποβλήτων που συλλέγονται σε 12 

μήνες στο Δήμο Σητείας) από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) 

Σητείας  στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που βρίσκεται στο Ηράκλειο 

Κρήτης.  

  

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  
 
7. Χρονική διάρκεια σύμβαση: Η σύμβαση θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2018-19 και η διάρκεια 

της ορίζεται  σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή έως την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δηλαδή τη μεταφόρτωση και 

μεταφορά 500τόνων αποβλήτων έναντι της συνολικής συμβατικής Δαπάνης.  Εφόσον εντός 

χρονικού διαστήματος (12) μηνών δεν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο  και οικονομικό 

αντικείμενο, η  σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  
 

8. Δικαιούμενοι & προϋποθέσεις συμμετοχής.:  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ.1 , 2 και 4β 
του ά.73 του Ν.4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού με την ΚΥΑ 
του ά.74 του Ν.4412/2016. 
 
Β) να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής :  
 

http://www.sitia.gr/
http://www.sitia.gr/
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i) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι, της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων.    
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται: να είναι εγγεγραμμένοι στο 
αντίστοιχο επαγγελματικό Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με 
αυτό της εν λόγω υπηρεσία  και για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με αυτό 
της εν λόγω υπηρεσίας . 

 

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων 
στερεών  αποβλήτων για την περιφέρεια Κρήτης (σύμφωνα με την αριθ.50910/27203 
ΚΥΑ) σε ισχύ για την Περιφέρεια Κρήτης . 

ii)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο τα 
ακόλουθα:  
α) τον απαραίτητο μεταφορικό εξοπλισμό (τουλάχιστον 2 απορριματοκιβώτια μετά του 
κατάλληλου οχήματος μεταφοράς αυτών) όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.   
β) τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο οδηγό-χειριστή για τον ανωτέρω μεταφορικό 
εξοπλισμό.  
 
9. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με βάση τους μεταφερόμενους 
τόνους ανά ημερολογιακό μήνα.   
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: 

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  
Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

ορίζεται:  

 Ως μονάδα μέτρησης της υπηρεσίας, ο τόνος των μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων μετά τη μεταφόρτωση τους.  

 Ως τιμή μονάδας, το ποσό (σε ευρώ) ανά τόνο μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων.  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται εκείνη με τη χαμηλότερη 
τιμή μονάδας σε ευρώ/τόνο. 
 

11. Παραλαβή προσφορών: 
α) Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 11:00π.μ (λήξη επίδοσης/παραλαβής προσφορών), είτε (α) με κατάθεσή τους 
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στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ 72300 Σητεία, 
Λασιθίου). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το  αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα του διαγωνισμού. 
 Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
β) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προσφορά προς το Δήμο Σητείας 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσίας: 
« ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΔΑΥ)» 
με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Ο φάκελος προσφοράς έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: 
I. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο 

οποίος περιλαμβάνει:  
1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης (Παράρτημα V) .  

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 
του Ν. 4412/16.  

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 

II. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς: .  
1) Το Έντυπο συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα ΙΙΙ της 

Διακήρυξης).  
2) Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων στερεών  αποβλήτων σε 

ισχύ από την περιφέρεια Κρήτης (σύμφωνα με την αριθ.50910/27203 ΚΥΑ).  
3) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς των απορριμματοκιβωτίων. 
4) Δίπλωμα οδηγού-χειριστή για τον ανωτέρω μεταφορικό εξοπλισμό.  

 
III. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς:  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης συμπληρώνοντας την τιμή μονάδας (ευρώ/τόνο ) με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων  στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της διακήρυξης  και τη συνολική τιμή για την μεταφορά 500 
τόνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων.  
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12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η 
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηματοδότηση:  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας. Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ 20-6279.003 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου»  του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-19, για τον οποίο έχει εκδοθεί η αντίστοιχη έγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας από την οικονομική 
επιτροπή του Δήμου.  
 

15. Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της  
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένσταση, η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11. Στην 
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο  των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την  κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με  το ένα τοις εκατό (1%)  επί 
της εκτιμώμενης αξίας  της σύμβασης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο και 
επιστρέφεται με πράξη  της αναθέτουσας αρχής, αν η  ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 
δεκτή από  το  αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

      

 




