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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
 

Πποκηπύζζει ηλεκηπονικό ανοικηό διαγωνιζμό για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην 
ππομήθεια ελόο (1) απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηύπνπ πξέζαο ρσξεηηθόηεηαο 16m

3
 ηνπ 

Δήκνπ Πελεηνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξ.27 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ 

Αναθέηοςζα απσή: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  

 Οδόρ: ΥΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΙΝΗ  

Σασ.Κωδ.: 27300 Σηλ.: 2623360763 

Telefax: 2623032839 

E-mail: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Ιζηοζελίδα: www.dimospineiou.gov.gr 

CPV: 34144512-0 Αποππιμμαηοθόπα οσήμαηα ηύπος ππέζαρ. 

 
2.Υπημαηοδόηηζη: ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε ανέπσεηαι 

ζηο ποζό ηων 150.000,00 Εςπώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί 1)από ην ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Π.Δ.Ε, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε κε αξ. πξση.: 64403/05-10-2020 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση.68484/16-10-2020  ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΔΗΜΩΝ από ην 
πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΙΙ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ,  
 ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη 

ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ » θαη ε ζρεηηθή πίζησζε έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Δήκνπ Πελεηνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021, κε Κ.Α. 20.7132.005 

 
3.Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε εθαηόλ πελήληα 

(150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 
4.Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία 
εθηηκάηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη αληίζηνηρσλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο, όπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ αξ. 07/2021 κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα. 

 
5.Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ και λόγοι αποκλειζμού : Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 
2.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

ΑΔΑ: ΨΓΓΟΩΞΑ-ΡΕΣ





 

6.Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Τπνβάιιεηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 2% επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.). Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη 

λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ην ρξόλν ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο) 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο , πνζνύ 2.419,35 επξώ.  
Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ππνβάιινληαο 
πξνζθνξά ζηελ ειιεληθή γιώζζα γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Δελ επηηξέπνληαη 
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

7.Πποθεζμίερ διαγωνιζμού: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθό ηξόπν 
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  
ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 132886 

 

Α/Α ΠΡΟΘΕΜΙΕ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ 
15/06/2021   ΗΜΕΡΑ ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 10 
π.κ. 

 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
21/06/2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 
10:00.π.κ. 

 πξνζθνξώλ   

 

8.Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκό 
ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ 
(12) από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
9.Δημοζιεύζειρ: 

1. «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» (άξζξ.2 ηνπ Ν.4412/2016), «ΚΗΜΔΗ» (άξζξ.38 ηνπ Ν.4412/2016)  
2. Ιζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ (https://dimos-pineiou.gr/), ζηηο εθεκεξίδεο 

«ΠΑΣΡΙ», «ΠΡΩΣΗ » θαη «ΠΡΩΙΝΗ» θαη ηνηρνθόιιεζε ζην Δεκνηηθό 

θαηάζηεκα (άξζξ.1 ηνπ Ν.3548/2007 θαη άξζξ.379 ηνπ Ν.4412/2016),  
3. «ΕΗΔΗ»: www.promitheus.gov.gr (άξζξ.36 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

10.Ππόζβαζη ζηα έγγπθα: Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ην Γξαθείν 
Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ (ηζίλε θ Υαιθηνπνύινπ, ηει. 2623360763, FAX: 
2623032839) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  
Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ 
Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ απαιηείηαι  η παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ,  
ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 
ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

11.Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: Αλαθέξνληαη ζην άξζξ.3.4 ηεο δηαθήξπμεο 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕ Π. ΜΑΡΙΝΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΓΟΩΞΑ-ΡΕΣ
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