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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Γλυφάδα, 9/06/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  14464 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ 

       ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ) 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
Α ν ο ι κ τ ο ύ  Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  

 

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Γ λ υ φ ά δ α ς  

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης α) Τ Η Ν  Π Λ Ε Ο Ν  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Α Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Α Π Ο Ψ Η  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α  Β Α Σ Ε Ι  Τ Ι Μ Η Σ : για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Ενδεικτικά συνολικής πρ/σας δαπάνης 

52.972,80€ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

1. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

2. Κωδικός NUTS: EL 304 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου  www.glyfada.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Κωδικοί CPV: 90513000-6 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL304 

6. Ομάδα: 1 

7. Κ.Α: 20.6277.0008  

8. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

α/α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 
Αξία (€) 

1 
Δαπάνες συλλογής σύμμεικτων στερεών 
αποβλήτων 

τόνος 1.335 32,00 42.720,00 

CPVS 90513000-6 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 42.720,00 

ΦΠΑ 24% (€) 10.252,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 52.972,80 

 

9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

10. Χρόνος: Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης  

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 της σχετικής διακήρυξης και για τους οποίους δεν 

συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού: 

I. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

II. Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

http://www.glyfada.gr/
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

III. Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

IV. Ο οικονομικός φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 

V. Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16, α) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση β) Υποψήφιοι που 

συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη  στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

γ)Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

VI. Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών 

VII. Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 

VIII. Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

Επίσης όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

 
12. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). 

13. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα αφορά μία 

ομάδα. Προσφορές που δεν αφορούν το σύνολο της ομάδας δεν θα γίνονται δεκτές. 

14. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής 

15. Παραλαβή προσφορών:  

16. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους είναι 

εκατόν ογδόντα (180)  ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

17. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική με ότι άλλο αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 7 της 

σχετικής διακήρυξης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ/ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΌΣ 

ΑΡΙΘΜΌΣ:  

93225 

 

 

15/06/2020 

Ώρα 8:00 π.μ. 

 

24/06/2020 

Ώρα 14:00 μ.μ. 

 

29/06/2020 

        Ώρα 10:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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18. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας 

19. Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή (Βιβλίο IV)  (άρθρα 345 έως 374), Πεδίο 

εφαρμογής: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του 

Ν.4412/2016, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 

ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 

345 παρ.1 του Ν.4412/2016) Συμβάσεις του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ. (άρθρο 345 παρ.3 

του Ν.4412/2016)(άρθρο 2 του ΠΔ 39/2017).Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(εφεξής ΑΕΠΠ), συστήθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 και εδρεύει στον Άγιο 

Ιωάννη Ρέντη,  Iστοσελίδα της ΑΕΠΠ http://www.aepp-procurement.gr, email: 

proedros@aepp-procurement.gr 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364) 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 

39/2017. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
mailto:proedros@aepp-procurement.gr
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