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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 

Ρόδος, 28/02/2023 
 

Αρ. Πρωτ. : ΔΤΕ 951 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιερού Λόχου 4, Τ.Κ. 85131, Ρόδος, Ελλάδα. 
NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο) 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.pnai.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ν. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. +30 22413 63145, fax: +30 22413 63139. 
Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση www.pnai.gov.gr 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης B΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
CPV: 42914000-6 (κύριο CPV), 39234000-1 
Είδος Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Τόπος Παράδοσης: NUTS EL 42 (Νότιο Αιγαίο) 
Τίτλος: " Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου " 
 
Σύντομη Περιγραφή:  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων, σε οικίες στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• 10.275 Οικιακοί Μηχανικοί Κομποστοποιητές (2 λίτρων),  

• 25.550 Κάδοι Οικιακής Κομποστοποιήσης Κήπου (300 λίτρων) 
Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 9.287.600,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
Διάρκεια Σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται 
στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, σε οκτώ (08) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
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νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.  

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με τα άρθρα 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης. 
 
Κριτήρια Επιλογής: 
1.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  
 
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες 
διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφαρμόζονται (επί ποινή αποκλεισμού) οι απαιτήσεις της παρ.2.2.5 της Διακήρυξης. 
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να συμμορφώνονται  με τις απαιτήσεις της παρ.2.2.6 της Διακήρυξης. 
4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.7 της Διακήρυξης. 
 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) ποσού ολογράφως εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα δύο ευρώ (185.752,00ευρώ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Διαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού καθώς και του όρους της με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 950/28-02-
2023 Διακήρυξης. 
 
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 
4412/2016 και την παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης. 
 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
μ.μ. 
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Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 
 
Ημερομηνία: 07/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. Τόπος: Ρόδος. 
 
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Τα 
αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, 
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). 
 
Χρηματοδότηση:  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14B «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών 
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11384/7-10-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ : ΨΖΖΙ46ΜΤΛΡ-
ΗΓ1) και έχει λάβει κωδικό MIS 5158644. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παρούσα 
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΣΕ27510167 (ΣΑΕ 2751) και ως εκ τούτου η 
θετική γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ και η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’αριθ. 80/2022 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, για 
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ : ΨΞ5Η46ΜΜ4Ο-ΔΕ3). 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α.: 69.00 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα. Ο ΦΠΑ αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη, θα 
χρηματοδοτηθεί από  ιδίους πόρους του  ΦΟΣΔΑ 2023 και βαρύνει την ΚΑ 54.00. 
 
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για 
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/02/2023 (αρ. Προκήρυξης της Σύμβασης: 
2023/S 040-116221  με ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2023). 
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Άλλες πληροφορίες: 
❖ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

❖ Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 5.1.1 της Διακήρυξης. 

❖ Η Σύμβαση υπογράφεται και από τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς: α) την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως 
Φορέα Υλοποίησης, β) τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ως Κύριο του Έργου και γ) τον Ανάδοχο – Εργολήπτη. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Δ. 

ΡΟΔΟΣ, 28/02/2023 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2023 (ΑΔΑ: 97E87ΛΞ-ΑΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. 
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