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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    Αρ. πρωτ.: 18696 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΡΣΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΡΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 
   
 

Προκήρυξη σύμβασης 
 

Υπηρεσίες 
 

Νομική βάση: 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 
Επίσημη επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17 
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ 
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa 
Ταχ. κωδικός: 41221 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΥΡΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fodsalar@otenet.gr  
Τηλέφωνο: +30 2410289229 
Φαξ: +30 2410289262 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση: www.fodsalar.gr 
 
Ι.3) Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:www.promitheus.gov.gr 
  
Ι.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 
  
Ι.5) Κύρια δραστηριότητα 
Περιβάλλον 
 
Τμήμα II: Αντικείμενο 
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης 
ΙΙ.1.1) Τίτλος: 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμός αναφοράς: 32/2021 
  
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
90513200 Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων 
 
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης 
Υπηρεσίες 
 
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εκ μέρους του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας των εργασιών υγειονομικής ταφής στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 
Ειδικότερα στην υπό ανάθεση υπηρεσία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 
• Διάστρωσης & συμπίεσης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 
• Εκσκαφής, μεταφοράς και διάστρωσης εδαφικού υλικού ημερήσια χωματοκάλυψης κυττάρου. 
• Διαμόρφωσης του ημερήσιου κυττάρου απορριμμάτων σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό. 
• Διαμόρφωσης οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής. 
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• Εποπτείας, ελέγχου, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό 
ανάπτυξης του χώρου. 
Ελέγχου - ζύγισης και φύλαξης χώρου, καθώς και μεταφοράς στραγγισμάτων 
  
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 309 450.00 EUR 
 
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
 
ΙΙ.2) Περιγραφή 
 
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο ΧΥΤΑ Λάρισας, που βρίσκεται στη θέση "Νταουσλάρ" περιοχή Μαυρόλιθος ή Μικρόλιθος του Δήμου 
Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
  
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
 
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων (διάστρωση - συμπίεση - κάλυψη των 
απορριμμάτων - μεταφορά χωμάτων στο μέτωπο ταφής, διαμόρφωση ημερήσιων κυττάρων - μεταφορά στραγγισμάτων - ζύγιση και 
έλεγχος των εισερχόμενων ποσοτήτων - εποτπεία και έλεγχος του χώρου ταφής) 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν για διάστημα ενός (1) έτους. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό που δύναται να απασχολείται σε τρεις 
βάρδιες ημερησίως (4 ζυγιστές/φύλακες - 3 χειριστές Μηχανημάτων Έργου- 2 Οδηγούς - 2 κουμανταδόρους - 1 επόπτη ΧΥΤΑ). 
Αναλυτικά το Αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στο Τεύχος "Μελέτη - Συγγραφή υποχρεώσεων" 
 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 
Τιμή 
 
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία 
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 309 450.00 EUR 
 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 
Διάρκεια σε ημέρες: 365 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
 
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
 
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 
 
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι 
 
ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων 
αποβλήτων, τεχνικές κατασκευαστικές εργασίες, χωματουργικές εργασίες κ.α.). 
Βλέπε παρ. 2.2.4 της Διακήρυξης 
 
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
Βλέπε παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης 
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Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 
Να διαθέτουν, συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον στο 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της υπό ανάθεση υπηρεσίας 
  
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
Για τους οικονομικούς φορείς απαιτείται: 
1. Διάθεση ανθρώπινων πόρων & τεχνικής ικανότητας προσωπικού 
2.Διάθεση εξοπλισμού 
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 
 
1. Διάθεση ανθρώπινων πόρων 
• τρεις (3) χειριστές Μ.Ε 1ης ειδικότητας Ομάδας Α΄ ή Β, 
• ένα (1) μηχανικό Π.Ε/ Τ.Ε.. ως υπεύθυνο- επόπτη, 
• Δύο (2) οδηγούς με επαγγελματικά διπλώματα Γ΄ τάξης και άνω. 
• Δύο (2) Σηματωρούς - κουμανταδόρους ΔΕ ή ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία τουλάχιστον ενός (ΥΕ) για διάστημα τουλάχιστον 12 
μήνες σε σχετικές εργασίες. 
• Τέσσερις (4) Ζυγιστές ΔΕ. 
2. Διάθεση εξοπλισμού 
• Ένα οδοντωτό συμπιεστή (κατσικοπόδαρο) απορριμμάτων κατάλληλου βάρους και ιπποδύναμης 
Ένα προωθητήρα D7 ή D8, κατάλληλου βάρους και ιπποδύναμης, 
 
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση 
της σύμβασης 
 
Τμήμα IV: Διαδικασία 
IV.1) Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
  
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 
 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 
  
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 26/07/2021 
Τοπική ώρα: 15:00 
 
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους 
 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 
 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
  
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 30/07/2021 
Τοπική ώρα: 11:00 
Τόπος: www.promitheus.gov.gr 
 
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
 
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
  
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198 
Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
 Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 
 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) 
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρεςαπό την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Αναλυτικά άρθρο 3.4 της Διακήρυξης 
 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
 
Επίσημη επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17 
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ 
Ταχ. κωδικός: 41221 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fodsalar@otenet.gr  
Τηλέφωνο: +30 2410289229 
Φαξ: +30 2410289262 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.fodsalar.gr 
 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 
25/06/2021 
 

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
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