
ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

                                                                                                           ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΜΔΩ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ.. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ο Γήκαξρνο Βφιβεο 

πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ, Ζιεθηξνληθφ, Γεκφζην Γηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΣΡΙΑΞΟΝΙΚΟΤ & 

ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΩΝ ΓΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα 

ην θάζε ηκήκα - είδνο ηεο πξνκήζεηαο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία νξίδνληαη αλά ηκήκα - είδνο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 10/2020 

ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 406.720,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24 %) 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α.: 328.000,00 €,  Φ.Π.Α.: 78.720,00 €). 

1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο:  

Δπσλπκία: Γήκνο Βφιβεο 

Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 

Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Θ.: 570 14, Θσδ. NUTS: EL522 

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com,  Ηζηνζειίδα (URL): www.dimosvolvis.gr  

Πιεξνθνξίεο: Καξία Θαξαγηάλλε/Αξγπξψ Θαηξαληδή  

Σει.: +30 23973 30220 / +30 23973 30221 

2. Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο:  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα Δ..Ζ.ΓΖ.., έιαβε πζηεκηθνχο Αχμνληεο Αξηζκνχο:  

ΣΜΗΜΑ Α΄ [ΔΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΣΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΟΥΗΜΑ]: 106791 θαη 

ΣΜΗΜΑ Β΄ [ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΑ ΓΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΑ]: 106794 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε φια ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο: www.dimosvolvis.gr. Σα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

3. Κσδηθφο NUTS θχξηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο:  

Θσδ. NUTS: EL522 (ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο). 

                    

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

                   ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

 

 

                  ηαπξφο, 01/03/2021 
                                      Αξ. Πξση.:  2872 
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4. Κσδηθνί CPV: 34144512-0 [Απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ]. 

5. πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο: 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ: 

α) ελφο (1) θαηλνχξγηνπ ηξηαμνληθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο θαη  

β) δπν (2) κεηαρεηξηζκέλσλ δηαμνληθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνθνκηδήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Σν θαηλνχξγην ηξηαμνληθφ απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, σθέιηκνπ φγθνπ ζε ζπκπηεζκέλα απνξξίκκαηα 22 m3 πεξίπνπ, 

κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο θαη ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ, ζα θέξεη εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ 

απνιχκαλζεο - απφζκεζεο θαη πξφβιεςε γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε ελφο ειαθξηνχ πδξαπιηθνχ γεξαλνχ νξνθήο 

αλχςσζεο ππφγεησλ θάδσλ κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 360 κνηξψλ.  

Σα δηαμνληθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα, σθέιηκνπ φγθνπ ζε ζπκπηεζκέλα απνξξίκκαηα 14 m3 πεξίπνπ, κε 

ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο θαη ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ, ζα απνηεινχληαη απφ κεηαρεηξηζκέλν 

απηνθίλεην πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ έρνπλ παξέιζεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν - πξνκεζεπηή πέληε (5) πιήξε έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ θαη ησλ βνεζψλ απνθνκηδήο, ζε 

ζεσξεηηθφ φπσο θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, κε επίδεημε επί ηφπνπ ζηα παξαδνζέληα νρήκαηα θαηά ηελ 

ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Οη πεξηγξαθέο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο ππ’ αξ. 10/2020 κειέηεο 

ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΗΜΑ Α΄:  «ΔΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΣΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΟΥΗΜΑ»,  

ΣΜΗΜΑ Β΄:  «ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΑ ΓΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΑ»  

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ CPV 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. (€) 
Φ.Π.Α. (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

A’ 
Καηλνχξγην Σξηαμνληθφ                
Απνξξηκκαηνθφξν Όρεκα  

1 34144512-0 178.000,00 42.720,00 220.720,00 

B’ 
Μεηαρεηξηζκέλα Γηαμνληθά                                                  
Απνξξηκκαηνθφξα Ορήκαηα 

2 34144512-0 150.000,00 36.000,00 186.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 328.000,00 78.720,00 406.720,00 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΚΖΚΑΣΧΛ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε δχν (2). Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ηα ηκήκαηα Α΄ θαη Β΄ ηεο πξνκήζεηαο  ζε 

έλαλ πξνζθέξνληα ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη θαηαζέζεη γηα ην θάζε ηκήκα - είδνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο - ηηκήο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα 

νπνία νξίδνληαη αλά ηκήκα - είδνο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 10/2020 ζρεηηθήο κειέηεο. 

6. Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ 

άξζξνπ 4.5 ηεο δηαθήξπμεο. 

7. Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 
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Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 30/03/2021, εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 13:00 κ.κ. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 05/04/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

10:00 π.κ., ήηνη ηελ ηέηαξηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

8. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο:  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, 

ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

9. Κξηηήξηα επηινγήο: χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. 10/2020 ζρεηηθή κειέηε θαη ζηα άξζξα 

2.2.4 - 2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Δηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: 

α) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ησλ Σκεκάησλ Α’ θαη Β’ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

β) Γηα ην Σκήκα Α’ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα επηδείμνπλ δείγκα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξθαηαζθεπήο κε ίδην ή παξφκνην πιαίζην κε ην πξνζθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. 10/2020 ζρεηηθή κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο, ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ   
ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ               
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

01/03/2021 
01/03/2021 

13:00:00 κ.κ. 

30/03/2021 
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γ) Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

11. Γηαδηθαζία αλάζεζεο: Αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/16. 

12. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

13.  Πξνζθνξέο: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηελ 

ππ’ αξ. 10/2020 ζρεηηθή κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα είδε - ηµήµαηα ηεο πξνκήζεηαο, γηα ην ζχλνιν φκσο ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο / ηκήκα. Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο ηεο 

πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο θάζε ηκήκαηνο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

14.  Φάθεινη πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία 

ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 

ηνπ  λ. 4250/2014. 

15.  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα νθηψ (8)  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο 

δηαθήξπμεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

16. Γιψζζα δηαδηθαζίαο: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

17. Υξεκαηνδφηεζε:  

Γηα ην Σκήκα Α’ [Έλα (1) Θαηλνχξγην Σξηαμνληθφ Απνξξηκκαηνθφξν Όρεκα] ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θνξέαο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν Γήκνο Βφιβεο. Ζ δαπάλε γηα ην Σκήκα Α’ απηήο βαξχλεη κε πνζφ 220.720,00 € ηελ 

κε Θ.Α. 02.20.7132.0001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ιήςε ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Γηα ην Σκήκα Β’ [Γχν (2) Κεηαρεηξηζκέλα Γηαμνληθά Απνξξηκκαηνθφξα Ορήκαηα] ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη: 

α) ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ [Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ {(ΠΓΔ) 2018 – ΑΔ 055 – Σξνπνπνίεζε 01} 

ζηελ νπνία εληάρζεθε ην έξγν «Έξγα θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο (εηδηθφ 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ δήκσλ)» κε ελάξηζκν 2017Δ05500010 (ΑΓΑ: 7ΕΥΡ465ΥΗ8-3ΘΕ)] ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία 
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πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» (ΑΓΑ: ΦΓΙΦ46ΚΣΙ6-0Τ6) κε ην πνζφ ησλ 150.000,00 € 

β) ν Γήκνο Βφιβεο απφ ηδίνπο πφξνπο (αληαπνδνηηθά θαζαξηφηεηαο) κε ην πνζφ ησλ 36.000,00 €. 

Ζ δαπάλε γηα ην Σκήκα Β’ απηήο βαξχλεη κε πνζφ 186.000,00 € ηελ κε Θ.Α. 02.62.7132.0001 ζρεηηθή 

πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη γηα ην πνζφ ησλ 150.000,00 € απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2017Δ05500010) θαη γηα ην πνζφ ησλ 36.000,00 € απφ ηδίνπο πφξνπο (αληαπνδνηηθά 

θαζαξηφηεηαο) ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

18. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

εθηφο Φ.Π.Α., πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα επξψ (6.560,00 €). 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο: α) χςνπο 

3.560,00 € γηα ην Σκήκα Α' θαη β) χςνπο 3.000,00 € γηα ην Σκήκα Β', ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.2 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

19.  Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο: Αθξηβείο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζην άξζξν 3.4 [Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

- Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία] ηεο δηαθήξπμεο. 

20. Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 24/02/2021 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο  01/03/2021 (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο: 2021/S 041-101943). 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν: Ζ Πξνθήξπμε θαη ε Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθαλ ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.., 

ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.dimosvolvis.gr ζηελ δηαδξνκή: Δλεκέξσζε ► Γηαθεξχμεηο θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 01/03/2021. 

Ζ Πξνθήξπμε δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζηηο εθεκεξίδεο (απνζηάιζεθε ζηηο 01/03/2021 γηα 

δεκνζίεπζε): Ηκεξήζηα Σνπηθή (Θαζεκεξηλή Σνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη Δπηά Ηκέξεο 

(Σνπηθή Δβδνκαδηαία ηεο Θεζζαινλίθεο)  

21.  Έμνδα δεκνζηεχζεσλ: Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη εθφζνλ ππνδηαηξείηαη ε ζχκβαζε ζε ηκήκαηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηκεξίδεη ηε 

δαπάλε δεκνζηεχζεσλ, αλά ηκήκα, αλαινγηθά θαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 

θαη κε εληνιή ηνπ (Α.Γ. 341/2020) 

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 

 

Παληαδίδεο Νηθφιανο 
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