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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές
περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) –
LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4.5. “Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με το
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Μύκης
Προϋπολογισμού :300.000,00€
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση
αυτοματοποιημένων συστημάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Μύκης»,
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Προϋπολογισμού :300.000,00€ με Φ.Π.Α.24%
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ,Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352326
Fax: 2541352335
E- mail: dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. και στο δημόσια
προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΚΗΜΔΗΣ.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και
εγκατάσταση έξι αυτοματοποιημένων συστημάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Μύκης
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62-7135.000 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα .Η σύμβαση
περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 19.2 της Πράξης: «Στήριξη υλοποίησης Δράσεων
των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD/LEADER) του Μέτρου 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚCLLD)» του Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ένταξη των Πράξεων με τα
Στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5. “Στήριξη
για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με το πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ.2485/28.5.2020(ΑΔΑ:ΩΣΛΕ7ΛΒ-ΧΝΠ) του Περιφερειάρχη της περιφέρειας
Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης και την εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ 0011252443) με τίτλο πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
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Ένωση ( Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης )και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ.
Χρονοδιάγραμμα :Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε
εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

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: 5-9-2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00:00
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού):9-9-2022 ,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
A/A ΕΙΔΟΣ
1.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΣΗΔΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 169334
ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ «

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά
είναι δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
του.
Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 4.838,71ευρώ 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 εκτιμώμενης 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.
Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
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Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
για δημοσίευση στις ……22/……7…/…2022…... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
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, 25-7-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

