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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 

σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών 

για την προμήθεια των διακριτών ειδών όπως περιγράφονται παρακάτω, 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου. 

 Έχοντας υπόψη: 

1.   Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.   Τον  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215/Α) «Κανονισμός Λειτουργίας
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» 

4.   Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.  Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  καθώς  επίσης  και  τις  κατά  καιρούς  διευκρινιστικές
εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  που  αφορούν  στην  εφαρμογή
διατάξεων του εν λόγω Π.Δ.  

5.   Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

Σελίδα 1 από 4

mailto:sifnos@aigaio.gr
ΑΔΑ: 6ΦΡ5Ω1Τ-8ΥΕ



6.   Την υπ’ αριθ.:1892/17-05-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «Υποδομές
διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου» με κωδικό MIS 376162 στο
Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη".

7.   Την υπ’ αριθ.: 62/14-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Σίφνου «Συγκρότηση της Επιτροπής Ανοικτού Διαγωνισμού για την Πράξη
Προμήθεια  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  ανακύκλωσης  και
κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου, συνολικού προϋπολογισμού 550.594,00€»
και  την  υπ’  αριθ.:  65/23-09-2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
Δήμου Σίφνου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής» για την ανωτέρω
Πράξη. 

8.   Την υπ’ αριθ.: 3254/14-08-2013 προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου
(1)  «Προμήθεια  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  ανακύκλωσης  και
κομποστοποίησης  Δήμου  Σίφνου»  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Υποδομές
διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου» με κωδικό ΟΠΣ 376162,
από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

9.   Την υπ’ αριθ.: 23/18-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Σίφνου έγκρισης του πρακτικού Νο.4 σχετικά α) με την κατακύρωση των
προμηθειών  των  διακριτών  ειδών  (1,2,3,5,6,9  και10)  του  ανωτέρω
δημόσιου  ανοικτού  διαγωνισμού  και  β)  την  κήρυξη  του  διαγωνισμού  ως
άγονου για τα διακριτά είδη (4,7 και 8),  καθώς και  μέχρι  το πέρας της
προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά,  και
συνέχιση αυτού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, μετά
από  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.
Α΄/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και στην υπ’ αριθ.
1/2013 – κατευθυντήρια οδηγία της ανωτέρω Αρχής (ΑΔΑ ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ). 

10.Την υπ’  αριθ.:  304/30-09-2014 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τα
διακριτά είδη (4,7 και 8). 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Τους αποδέκτες της Πρόσκλησης να προσέλθουν, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της
παρούσας, προκειμένου να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των διακριτών ειδών (4,7 και 8). 
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Ο συνολικός Προϋπολογισμός  και οι ενδεικτικές ποσότητες, όπως 
διαμορφώνονται ανά ομάδα είναι οι εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
με Φ.Π.Α. 16%

ΕΙΔΟΣ 4: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού οχήματος συλλογής 
οργανικών απορριμμάτων (πλαίσιο οχήματος: μέγιστου 
μικτού φορτίου τουλάχιστον 1.700kg)

31.320,00 €

ΕΙΔΟΣ 7: ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προμήθεια πεντακοσίων (500) κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης [150 κάδοι τύπου «κήπου» 
χωρητικότητας 200lt (1) και 350 κάδοι τύπου 
«μπαλκονιού» χωρητικότητας 60-100lt) για την 
κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων.

58.000,00 €

ΕΙΔΟΣ 8: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Προμήθεια τριών (3) μηχανικών κομποστοποιητών 
συνεχούς λειτουργίας, ικανότητας εξυπηρέτησης 200 
περίπου ατόμων και διαχείρισης 200-500 κιλών 
οργανικών υπολειμμάτων σε εβδομαδιαία βάση.

133.980,00 €

(1): Για τους 150 κάδους τύπου «κήπου» (οικιακούς λιπασματοποιητές) χωρητικότητας 
περίπου 200lt, να μην ληφθεί υπόψη από τους προσφέροντες η τεχνική απαίτηση 2.3 
Στεγανότητα σελ.130 από 178, διότι εκ παραδρομής εγράφη στη διακήρυξη. 

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μία, για περισσότερες 
ή για όλες τις ομάδες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 8/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ1ΡΩ1Τ-Λ0Ω). 

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2014 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, παρουσία των ενδιαφερομένων ή των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, στο κτίριο του Δήμου Σίφνου(αίθουσα συνεδριάσεων 
δημοτικού συμβουλίου) Απολλωνία – 840 03 Σίφνος. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, έως την
προηγούμενη της παρακάτω ορισθείσας ημερομηνίας στο Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (τηλ.: 2284360325, fax:2284031010). 

Προσερχόμενοι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης παρακαλούνται να υποβάλουν 
εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, ανά ομάδα, την αρχική οικονομική 
προσφορά τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος κοινοποιείται στον πίνακα Ανακοινώσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου 
(www  .  sifnos   .  gr   ). 

                                                                         Ο Δήμαρχος Σίφνου  
 

                                                           Ανδρέας Ν.

Μπαμπούνης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Τσιάκα 3 – Παπάγος 156 69
Τηλ:2106716227, Fax:2106740089

ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Χ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 21 – Πλατεία Αμερικής 112 52
Τηλ:2108623291, Fax:2108621419

AΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Μάρνη 4 – Αθήνα 104 33
Τηλ:2108232703, Fax:2108232045
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