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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

οςθλί 06-11-2019 

Απ. Ππωη. 11417  

 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

«ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΔΣΟΤ 2019» 

Ο Γήμαπσορ οςθλίος 

 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζε πνηόηεηαο 

– ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΕΣΟΤ 2019», 

πξνϋπνινγηζκνύ  24.750,40 επξώ κε ην Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Γήμορ οςθλίος 

Οδόο: Βαζ. Γεωπγίος 180 

Σαρ.Κσδ.: 68400 

Σει.: 2554350100 

Telefax: 2554350113 

E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Ιζηνζειίδα: www.soufli.gr 

Κσδηθόο NUTS: GR111 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηε 

δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ www.soufli.gr. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο από ην γξαθείν ηερληθήο ππεξεζίαο Δήκνπ νπθιίνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηώλ κε δαπάλεο θαη 

θξνληίδα ηνπο. 

 

3. Κωδικοί CPV: 90481000-2 (Λεηηνπξγία ζηαζκνύ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ) 

 

4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: GR111 

 

5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Η παξνύζα ζύκβαζε ζα πινπνηεζεί βάζεη ηεο 

ππ΄ αξηζκό 51/2019 κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ νπθιίνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Εγθαηαζηάζεσλ Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ  

νπθιίνπ  γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο 2019, θαζόζνλ έρεη ιήμεη ζηηο 4-9-2019 ε αξ. πξση. 
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8208/4-9-2018 ζύκβαζε γηα ηελ «πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνύ ηαζκνύ 

νπθιίνπ» θαη ε ππεξεζία δελ κπνξεί κε ίδηα κέζα λα εθηειέζεη ηελ παξαπάλσ ππεξεζία θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα δηαθνπεί. 

Καηόπηλ απηώλ θαινύκαζηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ώζηε 

ζην δηάζηεκα ησλ 4 κελώλ πνπ αθνξά ε ελ ιόγσ ζύκβαζε λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ηεπρώλ γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

6. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δελ γίλνληαη δεθηέο  ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

7. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ 

 

8. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη αλάδνρνη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ δεκνπξαηείηαη θαη πνπ παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

άξζξν 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο.  

 

9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζύκβαζε ΔΕΝ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

 

10. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο 

ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ 

 

11. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα 

νπθιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηελ 18ε/11/2019 εκέξα Δεπηέξα. Η 

ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ είλαη 11:00 θαη ε ώξα ιήμεο 11:30. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ. 

 

12. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 3 κήλεο. 

 

13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

 

14. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 25.7336.004 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

2019 θαη 2020 ηνπ Δήκνπ (ππ’ αξηζ. 228/2019 απόθαζε αλάιεςεο δαπάλεο ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ νπθιίνπ γηα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο) 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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15. Δνζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.  

 

16. Γημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Δήκνπ www.soufli.gr θαη πεξίιεςε απηήο ζε κία 

εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ. 

 

        Ο Δήκαξρνο νπθιίνπ 

 

 

                                                                         Παλαγηώηεο Καιαθίθνο 

http://www.soufli.gr/



