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ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ          

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 

«Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλονκαι Αειθόπορ 

Ανάπηςξη 2014-2020» 

 
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΑΞΗ Α: 2020Δ27510012) 

MIS: 5030977 

 
Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

Προκθρφςςει Δθμόςιο υνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ προχπολογιςμοφ 13.962,40 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) και από τθν 

81/2018 μελζτθ τθσ ΔΣΤ Γρεβενϊν, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφοράβάςει τιμισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Η προμικεια διενεργείται ςτο πλαίςιο Τλοποίθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ» με MIS: 5030977 και τα Τποζργα που ςυμμετζχουν είναι το 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» και το ΤΠΟΕΡΓΟ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ».  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (κάδοι) για τθν ανάπτυξθ 

και βιϊςιμθ διαχείριςθ προγραμμάτων χωριςτισ ςυλλογισ των αςτικϊν βιοαποβλιτων του Διμου 

Δεςκάτθσ με ςκοπό τθν ορκι εφαρμογι των ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και ςτθν 

οικιακι κομποςτοποίθςθ κατά 40% (επί ςυνόλου παραγόμενων βιοαποβλιτων ςτο Διμο).     

Αποτελεί ςυμπλθρωματικό ζργο αντίςτοιχων δράςεων που εφαρμόηει θ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε. για προμικεια 

εξοπλιςμοφ προ-διαλογισ βιοαποβλιτων για το ςφνολο των ΟΣΑ Α’ Βακμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ.   

υγκεκριμζνα αφορά ςτθν προμικεια:  

Α) εξιντα (60) κάδων αποκικευςθσ βιοαποβλιτων 240 lt, ςαράντα (40) κάδων αποκικευςθσ 

βιοαποβλιτων 360lt, δεκαπζντε (15) κάδων αποκικευςθσ βιοαποβλιτων 660lt και ογδόντα (80) κάδων 

τφπου κουηίνασ προδιαλογισβιοαποβλιτων 10lt, και  



Β) είκοςι (20) κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 330 lt. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV: 39224340-3 Κάδοι αποβλιτων. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων(ΚΗΜΔΗ) και θ Προκιρυξθ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν.4412/2016. 

Η προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL):https://dimos-deskatis.gr/ ςτθ διαδρομι : https://dimos-deskatis.gr/enimerosi/dimoprasies-

diagonismi/, ςτισ13 /08/2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ https://dimos-deskatis.gr/ 

Σα τεφχθ τθσ μελζτθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, 

που ανζρχεται ςε 5 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν 

αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 

αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Η 

ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Σαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 

εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 

ενδιαφερόμενο. 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 

του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται 

να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. Οι 

προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο (ΕΕΕ). 

β) τθν πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισποςοφ 225,20 ευρϊ (διακόςια είκοςι πζντε ευρϊ και είκοςι 

λεπτά), όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

αντίςτοιχα τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

Διευκρινίηεται επιπλζον ότι οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να κατακζςουν είτε μία 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ενιαία για όλα τα τμιματα για τα οποία υποβάλλουν προςφορά, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται/-ονται ο/οι αρικμόσ/οί του/των προςφερόμενου/-ων τμιματοσ/-ων, είτε 

ξεχωριςτζσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ για κάκε προςφερόμενο τμιμα για το οποίο υποβάλλουν 

προςφορά. 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά τα απαιτοφμενα ποςά εγγυιςεων ςυμμετοχισ για 

τα τμιματα του διαγωνιςμοφ: 

 



 

ΠΙΝΑΚΑ : Ποσό εγγφησης συμμετοχής ανά τμήμα 

ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

(σε €) 

Α 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
9.860,00 197,20 

Β ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 1.400,00 28,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 11.260,00 225,20 

 

Δφναται θ υποβολι προςφορϊν για ζνα ι και για τα δυο τμιματα, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν κάκε 

τμιματοσ, με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτθ ςχετικι μελζτθ 

προμικειασ.Οι προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ αυτϊν δεν γίνονται δεκτζσ.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», ςτα πλαίςια του Άξονα προτεραιότθτασ: 14 

«Διατιρθςθ και Προςταςία του Περιβάλλοντοσ- προαγωγι τθσ Αποδοτικισ χριςθσ των Πόρων (Σ)», ο 

οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο υνοχισ με τίτλο « Δράςεισ Διαχείριςθσ Βιοαποβλιτων». 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

προμικειασ ειδϊν ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 27-08-2021 και ϊρα 10:00 μ.μ., ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Δεςκάτθσ, 

ςταγραφεία του Σμιματοσ Σεχνικϊν Ζργων, Ανδρομάνασ 2, Δεςκάτθ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 27-08-2021 και ϊρα 10:00 μ.μ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν 

εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςτο ΕΒΕ Γρεβενϊν, ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ αρχισ https://dimos-deskatis.gr, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο 

(www.diavgeia.gov.gr), και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.. Σα 

ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνουν τον ανάδοχο που κα προκφψει.  

Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ 2462351104&fax2462351105. 

https://dimos-deskatis.gr/


 

Δεσκάτη13-08- 2021 
 
 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 
 
 

Δημήτριος Κορδίλας 

 

 

 


