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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255934-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σαμοθράκη: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
2022/S 093-255934

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Πόλη: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Ταχ. κωδικός: 68002
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαθανασίου Μαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dim@samothraki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2551041218
Φαξ:  +30 2551041641
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.samothraki.gr

I.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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας αποκομιδής σύμμεικτων στεριών απορριμμάτων του 
συνόλου των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και των περιοχών υψηλής κίνησης όπως παραλίες και 
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χώροι υψηλής επισκεψιμότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής που περιγράφεται στην 6/2022 Μελέτη 
με τίτλο Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026 που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σαμοθράκης. Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται στον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στον οικισμό Αλώνια.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 530 909.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σαμοθράκη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας αποκομιδής σύμμεικτων στεριών απορριμμάτων του 
συνόλου των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και των περιοχών υψηλής κίνησης όπως παραλίες και 
χώροι υψηλής επισκεψιμότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής που περιγράφεται στην 6/2022 Μελέτη 
με τίτλο Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026 που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σαμοθράκης. Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται στον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στον οικισμό Αλώνια.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 530 909.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση 
(απόφαση) που ασκείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη αυτής, για ένα έτος, ύψους ποσοστό 33% επί 
της αξίας της υπηρεσίας. Το ποσοστό του 33% της προαίρεσης θα εφαρμοστεί στην τιμή μετά την έκπτωση που 
θα έχει προσφέρει ο οικονομικός φορέας αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 12 μηνών με έναρξη την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης του 36 μήνου.

II.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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την ειδική έγκριση / άδεια άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερέων αποβλήτων για την 
κατηγορία 20 σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-12-03 σε ισχύ.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται
α) να διαθέτουν:
1. Ένα απορριμματοφόρο χωρητικότητας εως 6-8 κυβικών και 6- 7,5 τόνων για όλο το χρόνο. Απορριμματοφόρο 
μεγαλύτερης χωρητικότητας δεν θα γίνει δεκτό καθώς δεν μπορεί να προσεγγίσει τμήματα των οικισμών. Το 
όχημα θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6.
2. Ένα δεύτερο απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8-12 κυβικών και 12-15 τόνους για την περίοδο αιχμής 
δηλαδή από 14/7. Το όχημα θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον Euro 2.
3. Ένα όχημα για την υποστήριξη της αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε δύσβατα σημεία των 
οικισμών (φορτηγάκι ανοιχτού τύπου εως 3,5 τόνους) με άδεια μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
4. το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/06/2022
Τοπική ώρα: 14:00

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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/06/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Σαμοθράκη
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση θα γίνει σύμφωνα με την 47/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης 
Επιτροπής Διαγωνισμού

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

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της 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) ημέρες, από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας ή γ) δέκα (10) ημέρες, από 
την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.Η προδικαστική προσφυγή, 
με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
(παρ. 3,άρ. 8 της 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α).Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα το άρ. 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα,σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή 
σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.Η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής (άρ. 368,4412/2016.Κατά τα 
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λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας (άρ. 366,4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (περ. α της παρ. 1, άρ. 365, 4412/2016 και περ. α΄ 
της παρ. 1,άρ. 9, Π.Δ. 39/2017)·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π., 
τα προβλεπόμενα (περ. β’ της παρ. 1, άρ. 365, 4412/2016 και παρ. 1, άρ. 9, Π.Δ. 39/2017).Η Α.Ε.Π.Π. 
αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της 
προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρ. 372,4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.Όποιος 
έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και την 
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π.και 
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση 
της αίτησης ακύρωσης.Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής (προβλέπεται παράβολο) κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται 
το αργότερο εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της. Η

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Σαμοθράκη
Πόλη: Σαμοθράκη
Ταχ. κωδικός: 68002
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dim@samothraki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2551041218
Φαξ:  +30 2551041641
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.samothraki.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2022
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