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Ερμούπολη,  22/01/2021

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιαούλη 1,
Ερμούπολη – Σύρος Τ.Κ. 84100
Πληροφορίες: Μαρίνα Παραβάλου
Τηλέφωνο:  22813 – 61009
FAX:   22810 – 85475
e-mail: m.paravalou@syros-ermoupolis.gr

Προς:  Παν ενδιαφερόμενο

              
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, 
που αφορά το διαγωνισμό «Υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών», για τον οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά υπό τους όρους της υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. 24528/30-12-2020 (20PROC007960015) διακήρυξης.

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) το άρθρο 107 του Ν.4497/2017
3) τους όρους της υπ΄αριθ. πρωτ. 24528/2020 Διακήρυξης
4) Την με αριθμό 1/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΖΙΔΩΗΟ-ΩΨΛ)) με την 
οποία α)εγκρίθηκε το από 12/01/2021 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για τις 
υπηρεσίες με τίτλο «Συλλογή – Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών», σύμφωνα με το οποίο η 
διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονη και β) εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς να υποβάλουν προσφορά για τις υπηρεσίες με τίτλο 
«Συλλογή – Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά στα 
πλαίσια του υπ’ αριθ. πρωτ. 24528/30-12-2020 (20PROC007960015) συνοπτικού διαγωνισμού 
που προηγήθηκε, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και υπό τους όρους του 
διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ (67.952,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός αναφέρεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης 24528/2020 και 
στην παρούσα πρόσκληση ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ
Ανά μονάδα

(σε €)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ανά 

εβδομάδα

(σε €)

Σύνολο 
Δαπάνης 

(σε )€

1 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ανά 
διανυμένο χιλιόμετρο 0,88 1.050,00 42.000,00

2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ανά τόνο 
συλλεχθέντος υλικού 8,00 320,00 12.800,00

Μερικό Σύνολο 54.800,00

ΦΠΑ 13.152,00

Γενικό 
Σύνολο 67.952,00

0000715634



  
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών, με βάση τον Πίνακα του 
Παραρτήματος Β, με τιμές που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, να υπερβαίνουν τις 
προϋπολογισθείσες.  
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαπραγμάτευση πρέπει το αργότερο 
μέχρι και την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 να καταθέσουν ή να 
αποστείλουν επί αποδείξει την έγγραφη προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, στο 
τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, επί 
της οδού Πλατεία Μιαούλη 1, Τ.Κ. 84100, στην Ερμούπολη.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών όταν, για οποιονδήποτε λόγο, 
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών.
 
Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Εντός του φακέλου, συνυποβάλλονται από τους συμμετέχοντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
της διακήρυξης 24528/2020:

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης 
δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16). 
β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της διακήρυξης 
(αρ.94 του Ν.4412/16).
γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 7 της διακήρυξης  (αρ.95 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη 24528/30-12-2020 (ΑΔΑΜ:  
20PROC007960015)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ
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