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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

«ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΤΣΑ  ΔΟΜΟΚΟΤ– ΧΤΣΑ» 
 

Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 
 

προκθρφςςει  ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο κατακφρωςησ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή) 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΤΣΑ  ΔΟΜΟΚΟΤ– 
ΧΤΣΑ» του Διμου Δομοκοφ, εκτιμώμενησ αξίασ 98.394,00 € (79.350,00 € χωρίσ το Φ.Π.Α. 24%). 
 
1) Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:  

Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Δομοκοφ, 
Οδόσ: Πλατεία Μουςων 1, 
Σαχ.Κωδ.: 35010 
Σθλ.: 2232022385  
fax: 2232023012 
E-mail: e.papapostolou@domokos.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.domokos.gr  
 

2) Κωδικόσ CPV: [90530000-1] – Λειτουργία χϊρου απόκεςθσ απορριμμάτων 

3) Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του Διμου www.domokos.gr.  

4) Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Παροχι υπθρεςίασ για τθ «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΤΣΑ  ΔΟΜΟΚΟΤ– 
ΧΤΣΑ».  

5) Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ επίδοςθ αντιπροςφορϊν, εναλλακτικϊν προςφορϊν και 
ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

6) Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
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7) Τποβολή προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτουσ όρουσ τθσ ωσ εξισ:  

-Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορών: 25/10/2021 θμζρα Δευτζρα.  

-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολήσ προςφορών: 10/11/2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11:00 
π.μ.. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

8) Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Σο χρονικό διάςτθμα δζςμευςθσ από τθν προςφορά είναι ζξι (6) μινεσ από 
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

9) Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι.  

10) Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 70.7336.0007 του προχπολογιςμοφ του Διμου 
Δομοκου.  

11) Διάρκεια φμβαςησ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για δϊδεκα (12) 
μινεσ.  

12) Εγγυήςεισ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2,00% του προχπολογιςμοφ επί του οποίου 
υποβάλλεται προςφορά χωρίσ Φ.Π.Α. (ιτοι ποςό ίςο με 1.587,00 €). Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται 
ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το Φ.Π.Α. (ιτοι ποςό ίςο με  3.174,00 €) 

13) Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Ζνςταςθ- προδικαςτικι προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται 
κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και τα άρκρα τθσ 
διακιρυξθσ.  

14) Ειδικοί όροι: Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακι πφλθwww.promitheus.gov.gr).  

15) Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ (www.promitheus.gov.gr) 
και ςτο portal του Διμου www.domokos.gr . Η παροφςα προκιρυξθ δθμοςιεφεται ςε τρείσ (3) τοπικζσ 
εφθμερίδεσ. 
  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

 
 

ΛΙΟΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
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