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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Παραμυθιά,  26 Σεπτεμβρίου 2019. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθμ. Πρωτ.: -149- 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   

Πληροφορίες: Γρηγ. Φωτίου   

Κ. Καραμανλή   

Παραμυθιά   

Τ.Κ.: 462 00   

ΤΗΛ: 2666360109   

Fax: 2666360118   

e-mail: syndia2epir@gmail.com    

 
 

Προκήρυξη 
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει  Ανοικτή 
Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ KATA 50% ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ KAI 50% ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό 
των  60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και η χρηματοδότηση θα γίνει 
από ιδίους πόρους.   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πάργας στο 
Καναλλάκι οδός Αχέροντος 29 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.  

Τρόπος υποβολής προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται ανά 
κυβικά m3  των μεταφερόμενων στραγγισμάτων  επί του συνόλου της 
προσφοράς της μεταφοράς στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ 
Καρβουναρίου κατά 50% προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Πάργας και κατά 50% προς την 
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Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 
Ηγουμενίτσας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική  
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης 

είναι η υπηρεσία: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ 50% ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».  

Ειδικότερα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 10.000m3 
στραγγισμάτων από τις χώρο του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου προς την 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 
Πάργας.   

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: Η ποσότητα στραγγισμάτων 
που χρήζει μεταφοράς από τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, εκτιμάται πως 
είναι, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, περίπου 500m3/ μήνα, σε 
σύνολο μεταφοράς 5.000 m³ στραγγισμάτων από χώρο του ΧΥΤΑ προς 
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 
Πάργας και 5.000 m³ στραγγισμάτων από χώρο του ΧΥΤΑ προς την 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 
Ηγουμενίτσας.   

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:  φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) 
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια για τη 
διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων (όπως αυτά 
ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727(ΦΕΚ1909Β/22-12-03)). 

 Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν 
απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

 Τόπος παροχής Υπηρεσίας: Καρβουνάρι Δήμου Σουλίου 
Θεσπρωτίας. 

 Δημοσίευση: Η παρούσα δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.  

Πληροφορίες: Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πάργας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 





 3 

 

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 26843 60305, e-mail : 
program.pargas@gmail.com 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο 
της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του 
Δήμου Πάργας https://dimospargas.gr  στην διαδρομή : 
https://dimospargas.gr ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.. 

 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

 
Αντώνιος Νάστας 

 
 




