
                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
                                                                                                                 Πετρούπολη, 31742
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ  3-9-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
O Δήμαρχος  Πετρούπολης  διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (απορριματοφόρων, ανατρεπόμενου φορτηγού, κάδων βιοαποβλήτων,
και κάδων ανακύκλωσης)ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ( ΥΠΟΕΡΓΑ:  1 ,2 ) » Εκτιμώμενης αξίας: 809.100,00 Ευρώ,    και συνολικής αξίας
με το ΦΠΑ ( συντελεστής 24%) 1.003.284,00 €. Η σύμβαση,  υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΟΜΑΔΑ  Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 660 λίτρων με ποδομοχλό. 130 τεμάχια
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 240 λίτρων με ποδομοχλό. 1.200 τεμάχια
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας 10 λίτρων 20.000 τεμάχια
CPV: 34928480-6 
Εκτιμώμενη αξία ομάδας : 347.076,00 €.
ΟΜΑΔΑ  Α2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ  ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Κ.Μ. Ποσότητα 2 (δύο)
CPV: 34144512-0

Εκτιμώμενη αξία ομάδας : 334.800,00 €.
ΟΜΑΔΑ Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων 5.000lt τριών διαμερισμάτων με μόνιμο σάκο
από πλαστική λινάτσα  12 τεμάχια
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων 5.000lt δύο διαμερισμάτων με μόνιμο σάκο
από πλαστική λινάτσα 4 τεμάχια

CPV: 44613700-7
Εκτιμώμενη αξία ομάδας : 135.408,00 €.

 ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ποσότητα 1 (ένα)
CPV: 34142000-4
Εκτιμώμενη αξία ομάδας : 186.000,00 €.
Προσφορές  υποβάλλονται  για μία ή  περισσότερες   ομάδες.   Σε κάθε περίπτωση οι  προσφορές  θα
αφορούν  το σύνολο των ειδών της ομάδα  ,  για το οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά.  
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1 ,    και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.  Διάρκεια σύμβασης: Για την ομάδα Α1  3 μήνες ομάδα  Α2 4 μήνες ομάδα Β1 και Β2 12
μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Κωδικός ΣΑ: Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α: 62.7135.0001 και 62.7131.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Πετρούπολης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510065).

1 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της 
καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε 
σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5251/22-06-2020 του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5002579. Η 
παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με 
ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  (Α/Α
διαγωνισμού :138555  ΟΜΑΔΑ Α1, 138556 ΟΜΑΔΑ Α2, 138557 ΟΜΑΔΑ Β1,  138558 ΟΜΑΔΑ Β2 )

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-09-2021,    ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 8-10-2021 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15:00 μ.μ.  

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής.  και  να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  για ποσό που
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  των  ειδών  για  τα  οποία
υποβάλλεται προσφορά, εκτός  ΦΠΑ.  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο
Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 7678 Τηλ.: 213.2024409,456, e-mail:supplies@petroupoli.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06-09-2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

 Η  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου  στη διεύθυνση  https://www.petroupoli.gr  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (ΚΗΜΔΗΣ),  ενώ  η   παρούσα   θα  αναρτηθεί  και   στην
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.,  και σε τρεις  εφημερίδες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
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