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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ε.Ε.Λ. ΑΡΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων,
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της εν θέματι υπηρεσίας (CPV:
90513000-6), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.
1. Αντικείμενο της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που
εννοούνται τα βιοστερεά, που παράγονται στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και είναι η
αφυδατωμένη ιλύς, τα εσχαρίσματα και τα προϊόντα της εξάμμωσης, που
περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των μη επικίνδυνων αστικών
αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ 19 08 05, 19 08 01 και 19 08 02 αντίστοιχα.
Η συνολική ποσότητα των προς διαχείριση στερεών αποβλήτων για το έτος 2022,
υπολογίζεται σε 1.000 τόνους.
2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (57.700,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι
13.848,00 €). Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της
Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2022.
3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (URL): http://www.deyaartas.gr (στην επιλογή «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί»).
Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ),
αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος Καρέλης, τηλ.2681070140.
4. Διάρκεια σύμβασης:
Η υπηρεσία θα υλοποιείται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται έως τις 31-12-2022. Σε
περίπτωση που η πίστωση δεν εξαντληθεί μέχρι 31-12-2022, το υπόλοιπο θα
βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2023.
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή
μέλη ενώσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 255 του Ν.4412/2016
και υποχρεωτικά είναι εγγεγραμμένα στο Η.Μ.Α.
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6. Εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016:
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται
στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 1.154,00 €,
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ήτοι 2.308,00 € και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού.
7. Παραλαβή προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 21-3-2022 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», είναι στις 28-3-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.
8. Κατακύρωση σύμβασης:
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ.
9. Δημοσίευση:
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
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