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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού 
 

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει (χαμηλότερης) τιμής, για την υπηρεσία 

«Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού για τριάντα έξι (36) 
μήνες», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 2.397.447,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.933.425,00€, ΦΠΑ: 464.022,00€). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.6277.0011 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021 με το ποσό των 799.149,00 € και των μελλοντικών Προϋπολογισμών οικονομικών ετών 

του 2022 με ποσό 799.149,00 € και του 2023 με ποσό 799.149,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% (ΑΑΥ πολυετών δαπανών 473/21953/2020). 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ΤΡΙΑ (3) τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Α: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ» (περιλαμβάνει 3 εργασίες), εκτιμώμενης 

αξίας 1.744.740,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑΔΑ Β: ΑΕΚΚ» (περιλαμβάνει 2 εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 98.685,00 € 

πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» (περιλαμβάνει 1 εργασία), 

εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  

Κωδικοί CPV: 90513000-6 [Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 

απορριμμάτων και αποβλήτων] 

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην ελληνική γλώσσα, για ένα ή και για περισσότερα τμήματα 

ή και για το σύνολο των τμημάτων (για κάθε ένα από τα τμήματα που θα δοθεί προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται απαραιτήτως το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών του 

τμήματος), ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr ως εξής: 

Έναρξη υποβολής προσφορών: 12/02/2021, ώρα 11:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/03/2021, ώρα 23:00 μ.μ. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  09/03/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων (άρθρο 2.2.1 Διακήρυξης), που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2.2.4 Διακήρυξης) και που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγραφή στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής (άρθρο 2.4.2.1 Διακήρυξης). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., των Ομάδων που συμμετέχει και ανέρχεται σε 34.894,80€ 

για την Ομάδα Α, 1.973,70€ για την Ομάδα Β και 1.800,00€ για την Ομάδα Γ και θα πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το πέντε 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.  
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του νόμου 4412/2016. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού στη διεύθυνση (URL): 

http://www.thermaikos.gr, ενώ η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στην 

διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στον ελληνικό τύπο. 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τη 

διακήρυξη από το Γραφείο Προμηθειών (2392330042) και για τη μελέτη από τη Δ/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (2392330351). 
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