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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»   

 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας 

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης   Τ Η Ν  Π Λ Ε Ο Ν  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Α Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     

Α Π Ο Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α :  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτουμένης 

Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (MIS 5001853).  Η ενδεικτική  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη ανέρχεται 

σε 411.680,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.). 

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη  

2014 - 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14 (Ταμείο Συνοχής) κωδ. MIS  5001853. H 

σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με κωδικό πράξης Σ.Α. 2017ΣΕ27510117 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, 

χωρητικότητας 16κ.μ.», εκτιμώμενης αξίας 145.000 € πλέον ΦΠΑ, με CPV 34144512-0 

«Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων». 

 ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα φόρτωσης 

απορριμματοδεκτών τύπου αλυσίδας (Skip Loader)», εκτιμώμενης αξίας 115.000 € 

πλέον ΦΠΑ, με CPV 34144510-6 «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων». 

 ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια ενός (1) ελκόμενου κλαδοθρυμματιστή», εκτιμώμενης αξίας 

72.000 € πλέον ΦΠΑ, με CPV 34223300-9 «Ρυμουλκούμενα οχήματα». 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα από τον κάθε 

προσφέροντα. 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 16/01/2019 ώρα 8:00 

π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/01/2019 ώρα 14:00μ.μ..  

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  τέσσερις  (4)  ημέρες  μετά  την  

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  τους,  ήτοι  στις  31/01/2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  

10:00 π.μ.  Το  πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί  σε 

ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  

[δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του 

Ν. 4155/2013, καθώς και των  Νόμων,  Διαταγμάτων,  Κανονιστικών  Αποφάσεων  κ.  λ.  π.  

που  εναρμόνισαν  την  Εθνική νομοθεσία, περί προμηθειών,  με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  

συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  διακόσιες  σαράντα  (240)  ημερολογιακές  

ημέρες, προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  

προσφορών  του διαγωνισμού.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  

καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της αξίας 

του τμήματος ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ήτοι για το Τμήμα 1ο 2.900,00 €, για το Τμήμα 

2ο 2.300,00 € και για το Τμήμα 3ο 1.440,00 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη 

γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  

αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  

ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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