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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω Καλεντίνη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  Αριθ. Πρωτ.:     4033 

   

Ταχ. Δ/νση:  Άνω Καλεντίνη Άρτας 

Τ.Κ.:  47044 

Πληροφορίες: Καρέζος Παύλος 

Τηλ.: 2681360817 

Fax:   2681067690 

email: pkarezos@gkaraiskakis.gr 

Ιστοσελίδα:  https://gkaraiskakis.gr 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 

προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται 

στους όρους της διακήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης “Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών” για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου 

χωρητικότητας 8m
3
 εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτουσα Aρχή: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Άνω Καλεντίνη Άρτας,  

Ταχ. Κωδ.: 47044 

Τηλ.: 2681360817 

Fax: 2681067690 

Email: pkarezos@gkaraiskakis.gr 

Ιστοσελίδα: https://gkaraiskakis.gr. 

 

2) Κωδικός CPV: 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 

 
3) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) 

καινούργιου, αμεταχείριστου και πρόσφατης κατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος με 

συμπιεστή απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλου) χωρητικότητας 8m
3
 με 

σύστημα ανύψωσης κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 120.967,74. ΦΠΑ: € 29.032,26). 
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Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 

παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει 

από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός).  

 
4) Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών (χρηματοδότηση ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) για ποσό 150.000,00 

€. στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» στον αναπτυξιακό άξονα προτεραιότητας «Τοπική 

ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», σύμφωνα με τη 

με αρ. πρωτ. 83448/22.11.2019 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 

(ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 62.7135.002 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

 
5) Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

https://gkaraiskakis.gr στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί. 

 
6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.  

 
7) Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής:  

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 και 5 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

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 και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν χρηματοπιστωτική επάρκεια αποδεικνυόμενη από έγγραφη τραπεζική 

βεβαίωση όπου θα δηλώνεται και το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηματοδότηση 

κατά το τρέχον έτος το οποίο θα καλύπτει τον προϋπολογισμό της σύμβασης με ΦΠΑ για το είδος 

στο οποίο συμμετέχει. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν κινητό συνεργείο για επιτόπια τεχνική υποστήριξη του οχήματος 

για την πλήρη αποκατάσταση βλαβών και να δεσμεύονται ότι θα επιδείξουν, εντός 10 ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίησή τους, ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους, εφόσον απαιτηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και στα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: α) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 
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όσον αφορά στη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης, β) Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους 

(π.χ. κατασκευαστής της υπερκατασκευής ή/και του πλαισίου οχήματος, εάν υπάρχει) οφείλει να 

συμμορφώνεται με το πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού όσον 

αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) του προσφερόμενου είδους, γ) Ο κινητήρας 

του πλαισίου θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και η υπερκατασκευή 

να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 1501 / ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά 

απορριμματοφόρα.  

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 

2.419,35), ήτοι ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 

 
8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 

και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ως εξής:  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, 

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργεια Διαγωνισμού): 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:00 μεσημβρινή 

 
9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

 
11) Προδικαστική Προσφυγή: Κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και 

εξής του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.    

 
12) Χρονοδιάγραμμα παράδοσης προμήθειας/Διάρκεια Σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει το συμβατικό είδος εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή του σχετικής σύμβασης.  

 
13) Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης.  
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14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άνω 

Καλεντίνη Άρτας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας μελέτης. Για 

την εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 

παρέχει όλες τις απαιτούμενες από την οικεία μελέτη εγγυήσεις. 

 

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου https://gkaraiskakis.gr.  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr. Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 99382 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016, και στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

https://gkaraiskakis.gr στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί. 

 
16) Παροχή Διευκρινίσεων: Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη 
 
 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ 
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