
   

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ:” Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                  τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ.» 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                       
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 186.000€                                                      
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:16/2021 
Αριθμ. Πρωτ.3926 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

της προμήθειας: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 

χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ.» 

 
Ο Δήμαρχος Μύκης 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», εκτιμώμενης αξίας : 186.000,0€με Φ.Π.Α. 24%. 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ,Σμίνθη 
Κωδικός NUTS: EL 512 
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη 
Τηλ.: 2541352326 
Fax: 2541352335 
E- mail: info@dimosmykis.gr 
Ιστοσελίδα: www.dimosmykis.gr 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Η προμήθεια αφορά ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο 
τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12κ.μ. 

Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και 
πρέπει να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο 
για τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, και να πληροί όλες τις 
υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη 
άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.  

Το όχημα θα φέρει μηχανισμό υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί επί της 
οροφής της κιβωτάμαξας της υπερκατασκευής θα είναι πλήρως καινούριος και 
αμεταχείριστος. 

 

http://www.dimosmykis.gr/
ΑΔΑ: 9ΗΥΦΩΚΛ-1ΑΘ



   

 
 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

1. Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας με 
χωρητικότητας τουλάχιστον 12κ.μ. 

  

(CPV): 34144512-0 | 
Απορριμματοφόρα οχήματα  

 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512 {Ξάνθη}. 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 
διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. στον κόμβο Διακηρύξεις – 
Διαγωνισμοί και στο δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί  της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μύκης, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών 
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση 
δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να 
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

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, 
στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-7-2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15:00:00 

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 16-7-22021 , 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΗΔΗΣ 

1. «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 
χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ.» 

134662 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι 
(6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

ΑΔΑ: 9ΗΥΦΩΚΛ-1ΑΘ



   

 
 
 9) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών , μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφορά. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 
έτους και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30-7132.001  όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 
ποσού 186.000,0 για  την  προμήθεια  απορριμματοφόρου  τύπου πρέσσας 12 κ.μ. ποσού 
150.000 από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»και από ιδίους πόρους ποσό 36.000€ για την 
ολοκλήρωση της προμήθειας . 

Με την  υπ. αριθμ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6),επιχορήγηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών σε δήμους της χώρας με πληθυσμό έως 50.000κατοίκους,(εκ των 
οποίων και ο Δήμος Μύκης) από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» -ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

10) Διάρκεια Σύμβασης: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την 
προμήθεια εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 1.935,0 ευρώ (ποσοστό δύο τοις 
εκατό 2,00% του ποσού χωρίς ΦΠΑ(24%))και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης , 
αντίστοιχα σε ποσοστό 4,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

13) Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. στον κόμβο Διακηρύξεις – 
Διαγωνισμοί. 

Σμίνθη 25 Ιουνίου 2021 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                              ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ 
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