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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329666-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σητεία: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
2022/S 117-329666

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9
Πόλη: ΣΗΤΕΙΑ
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Ταχ. κωδικός: 72300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε.ΞΗΡΑΔΑΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sitia.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αριθμός αναφοράς: ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 162133,162134

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαραίτητων μέσων για την ανάπτυξη ξεχωριστού ρεύματος 
για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Σητείας ως ακολούθως:
1) Προμήθεια ενός μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου όγκου 6κ.μ, 2) Προμήθεια ενός μεσαίου μεγέθους 
απορριμματοφόρου οχήματος όγκου 14κ.μ, 3) Προμήθεια 270 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 
όγκου 660 λίτρων χρώματος καφέ , 4) Προμήθεια 70 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων όγκου 120 
λίτρων 5) Προμήθεια 270.000 βιοδιασπώμενων σακουλών όγκου 10 λίτρων και 6) Προμήθεια 6.300 σακουλών 
όγκου 140 λίτρων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 368 350.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 
για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων» και ΟΜΑΔΑ Β : « Προμήθεια Κάδων & Βιοδιασπώμενων 
σακουλών για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων ».Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β).

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος της προμήθεια σε λειτουργική κατάσταση 
συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
•Προμήθεια ενός μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου όγκου 6κ.μ για την συλλογή βιοαποβλήτων από την 
περιοχή του παλαιού σχέδιού πόλης Σητείας όπου λόγω της στενότητας των δρόμων απαιτείται μικρό όχημα για 
την προσέγγιση των κάδων, και
•Προμήθεια ενός μεσαίου μεγέθους απορριμματοφόρου οχήματος όγκου 14κ.μ το οποίο θα συλλέγει τα 
βιοαπόβλητα από το νέο σχέδιο πόλης Σητείας καθώς και τους οικισμούς του Δήμου και θα τα μεταφέρει στη 
ΜΕΒΑ Ιεράπετρα.
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή να είναι απολύτως 
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. Τα απορριμματοφόρα θα είναι κατάλληλα για την 
συλλογή οργανικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα) και θα έχουν την δυνατότητα να μεταφορτώνουν σε μεγαλύτερο 
απορριμματοφόρο. Επίσης στην υπερκατασκευή τους θα φέρουν ενημερωτική ευμεγέθη ενημερωτική επιγραφή 
(αφίσα) για την Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων καθώς και τα στοιχεία του προγράμματος χρηματοδότησης. 
Επίσης το δορυφορικό απορριμματοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ζύγισης των κάδων και το μεσαίου 
μεγέθους απορριμματοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα πλύσης και ζύγισης των κάδων. .
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ωφέλιμο Φορτίο / Στάθμιση: 6%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα μετάδοσης κίνησης / Στάθμιση: 4%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα πέδησης / Στάθμιση: 4%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα αναρτήσεων / Στάθμιση: 4%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Καμπίνα οδήγησης / Στάθμιση: 4%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός / Στάθμιση: 3%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: κιβωτάμαξα- χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα / Στάθμιση: 6%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανυψωτικό σύστημα κάδων / Στάθμιση: 6%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα συμπίεσης / Στάθμιση: 8%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα πλύσης κάδων / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Τηλεματικός εξοπλισμός & Σύστημα Ζύγισης κάδων / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Παροχή δωρεάν συντηρήσεων-Service (ανταλλακτικά και 
εργασίες) για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας 
(αριθμός συντηρήσεων). / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία (σε έτη) / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης (σε ημέρες) / 
Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης (σε μήνες) / Στάθμιση: 5%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 285 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/16.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ, με ΤΙΤΛΟ: «Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». Η σύμβαση 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:« ΚΡΗΤΗ 2014-2020».Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4392 και χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις του Π. Δ.Ε. (αριθ. έργου 2022ΕΠ00210006 ) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ):5076429.
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: Τ= σ1χΚ1 + 
σ2χΚ2 +……+σνχΚν ,όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+..σν=1(100%).Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο(Λ) της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π.) προς την βαθμολογία (U) της. λ=Ο.Π./U.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια Κάδων & Βιοδιασπώμενων σακουλών για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ . Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθεια μέσα στους καθοριζόμενους 
από τη σύμβαση χρόνους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σητείας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
•Προμήθεια 270 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων όγκου 660 λίτρων χρώματος καφέ για την 
δημιουργία κεντρικού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης συμπεριλαμβανομένου των 
αποβλήτων κήπων καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων.
•Προμήθεια 70 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων όγκου 120 λίτρων για την συλλογή στην πηγή 
βιοαποβλήτων από επιχειρήσεις εστίασης και πώλησης τροφίμων (εστιατόρια , μίνι μάρκετ κλπ)
•Προμήθεια 270.000 βιοδιασπώμενων σακουλών όγκου 10 λίτρων οι οποίες θα διανεμηθούν στους πολίτες για 
την συλλογή των βιοαποβλήτων από τις οικίες τους και την προώθηση της διαλογής στην πηγή.
•Προμήθεια 6.300 σακουλών όγκου 140 λίτρων η οποίες θα διανεμηθούν στις επιχειρήσεις εστίασης και 
πώλησης τροφίμων για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στην πηγή.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ιδιότητες Υλικού Κατασκευής κάδου 660 λίτρων (όριο θραύσης σε εφελκυσμό, 
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση). / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χωρητικότητα και ωφέλιμο φορτίο κάδου 660 λίτρων / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Πάχη σώματος και πυθμένα κάδου 660 λίτρων / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Ύπαρξη ειδικού σύστημα επιβραδυνόμενης επαναφοράς 
καπακιού (αμορτισέρ) για το ελεγχόμενο κλείσιμο του καπακιού του κάδου των 660 λίτρων. / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ιδιότητες Υλικού Κατασκευής κάδου 120 λίτρων (όριο θραύσης σε εφελκυσμό, 
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση). / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χωρητικότητα και ωφέλιμο φορτίο του κάδου 120 λίτρων / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Πάχη σώματος και πυθμένα του κάδου 120 λίτρων / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανθεκτικότητα βιοδιασπόμενων σακούλων / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο - (σε έτη) / Στάθμιση: 15%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση των κάδων: Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης -(σε 
ημέρες) / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης των ειδών -(σε μήνες) / Στάθμιση: 5%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 83 350.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/16.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ, με ΤΙΤΛΟ: «Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». Η σύμβαση 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:« ΚΡΗΤΗ 2014-2020».Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4392 και χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις του Π. Δ.Ε. (αριθ. έργου 2022ΕΠ00210006 ) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ):5076429.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: Τ= σ1χΚ1 + 
σ2χΚ2 +……+σνχΚν ,όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+..σν=1(100%).Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο(Λ) της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π.) προς την βαθμολογία (U) της. λ=Ο.Π./U.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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. Στην περίπτωση υποβολής 
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προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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, 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 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.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν : α) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
προηγούμενων του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2019-2020,2021), ίσο με την εκτιμώμενη αξία του τμήματος ή των 
τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά , χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι 
παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΟΜΑΔΑ Α : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων»
Να διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό (συνεργείο και αποθήκη ανταλλακτικών). Οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο συνεργείο το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με τον 
κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και το κατάλληλο προσωπικό ώστε αν παραστεί ανάγκη συντήρησης και 
επισκευής των προς προμήθεια οχημάτων, να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, διασφαλίζοντας έτσι την 
άρτια τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
τεχνικής μελέτης.
ΟΜΑΔΑ Β : «Προμήθεια Κάδων & Βιοδιασπώμενων σακουλών για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων »
Να διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, ώστε αν παραστεί ανάγκη συντήρησης και επισκευής των 
κάδων, να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια τεχνική υποστήριξη μετά την 
πώληση του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της τεχνικής μελέτης.
ΟΜΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Β : Να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών της με αρ.11/2022 τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
του Δ.Σητείας, που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
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ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα , να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό 
του λόγοι αποκλεισμού. Όσον αφορά τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης οι οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με: Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α: Πιστοποίηση 
του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου πλαισίου σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού για την διαδικασία παραγωγής.
Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής της προσφερόμενης υπερκατασκευής και του πλήρους οχήματος 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών, για την διαδικασία παραγωγής. Πιστοποίηση του προμηθευτή για την εμπορία 
και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και 
με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β 
Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των κάδων σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001 και με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001ή άλλα ισοδύναμα αυτών για την διαδικασία 
παραγωγής. Πιστοποίηση του προμηθευτή για την εμπορία και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται 
η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης. Απαιτείται 
η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 
ζημιών των οχημάτων και των κάδων για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης 
καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της 
σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/07/2022
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/08/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με xρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής 
πύληςwww.promitheus.gov.gr.Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών 
αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/16.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής , για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, 
χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Το ίδιο ποσοστό 
ισχύει και στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για μία μόνο ομάδα ειδών. Σε αυτή την περίπτωση όμως 
η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Η 
σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής , ανά ομάδα αντικειμένου. Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού 
καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή δίνεται σε ευρώ € ανά μονάδα μέτρησης. Οι προσφερόμενες 
τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα 
απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
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νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : α) Το 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 
και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο ανάδοχος 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής) στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 203 του Ν. 4412/16.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε.ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας,άλλως γ)δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε(15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.Η προδικαστική 
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθ. 363 τουν.4412/16 στο άρθ.19 
παρ.1.1 και στο άρθ.7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 
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στην οφειλόμενη ενέργεια. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται(εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρ.372 του ν.4412/16 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί 
να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ.372 παρ. 4 του ν. 4412/16.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9
Πόλη: ΣΗΤΕΙΑ
Ταχ. κωδικός: 72300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.sitia.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/06/2022
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