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ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την εκτζλεςη τησ υπηρεςίασ 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΚΟΡΤΘΙΟΤ ΚΑΙ 
ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ» 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 

προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, για τθν εκτζλεςθ 
τθσ υπθρεςίασ «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώςιμων υλικών ςτισ Δ.Ε. Κορυθίου και 
Μαντινείασ», προχπολογιςμοφ 68.448,00 Ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%). 

1. τοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΑΓΟΠΑΣΗ 45 ΚΑΙ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 

Πόλθ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ 22 132 

Σθλζφωνο 2713600482 

Φαξ 2713610447 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  dimos@tripolis.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΠΕΝΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.tripolis.gr 

2. Ζγγραφα του Διαγωνιςμοφ 

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.tripolis.gr. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ ΛΑΓΟΠΑΣΗ 45 ΚΑΙ ΑΣΑΛΑΝΣΗ – Σ.Κ. 22132 –  

ΣΡΙΠΟΛΗ. 

γ) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο υπάλλθλο για πλθροφορίεσ κ. 
Μπενόπουλο Δθμιτριο, ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο 2713600482.  

3. υνοπτική Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ αποκομιδι των ςφμμεικτων απορριμμάτων και των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί/χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) ςε όλεσ τισ Κοινότθτεσ των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων Κορυκίου και Μαντινείασ του Διμου Σρίπολθσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ.  
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα 
οκτώ (68.448,00) ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 55.200,00€ και 
ΦΠΑ 24%: 13.248,00€). 
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΣΜΘΜΑ 1: «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώςιμων υλικών ςτη Δ.Ε. Κορυθίου», εκτιμώμενησ 
αξίασ 27.600,00 Ευρώ, πλζον ΦΠΑ 6.624,00 Ευρώ, ςφνολο 34.224,00 Ευρώ. 

ΣΜΘΜΑ 2: «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώςιμων υλικών ςτη Δ.Ε. Μαντινείασ», εκτιμώμενησ 
αξίασ 27.600,00 Ευρώ, πλζον ΦΠΑ 6.624,00 Ευρώ, ςφνολο 34.224,00 Ευρώ. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα μόνο τμιμα ι και για τα δφο τμιματα. 
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ελίδα 2 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν αρικ. 

87/2020 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου, Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, του Διμου 
Σρίπολθσ. 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμήσ, για κάκε Δθμοτικι Ενότθτα ι το ςφνολο των Δθμοτικϊν Ενοτιτων (δφο), που κα κατατεκεί 
οικονομικι προςφορά. 

τθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αριθμητικώσ ςε ΕΤΡΩ για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, βάςει τθσ ςυνολικισ τελικισ τιμισ του Προχπολογιςμοφ ανά Δθμοτικι Ενότθτα, 
προ Φ.Π.Α. 
Οι προςφορζσ που θα υποβάλλονται θα αφοροφν μία ή το ςφνολο των Δημοτικών Ενοτήτων (δφο).  
4. 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.  
5. Παραλαβή προςφορών 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι θ 7

η
-12-2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 τθσ διακιρυξθσ, είτε (α) 
με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: ΛΑΓΟΠΑΣΗ 
45 ΚΑΙ ΑΣΑΛΑΝΣΗ – Σ.Κ. 22132 – ΣΡΙΠΟΛΗ). 

6. Δημοςιότητα 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Η Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ (προκιρυξθ) δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, 
τοπικι ι τθσ ζδρασ του νομοφ. 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο 
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. 
Η Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ (προκιρυξθ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  
Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.tripolis.gr. 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΣΗΙΟΤΜΘ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 65Ρ9ΩΗΡ-ΥΔΖ


