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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3» 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 150.000,00 € (Καθαρή 

αξία: 120.967,74 € + ΦΠΑ 24 % ποσού ύψους 29.032,26 €). 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» από τον άξονα 

προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπόν οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» με βάση την Απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

83448/22-11-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 

συγκεκριμένα Κωδ. ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με 

ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 με την οποία ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 

150.000,00 ευρώ. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 16m3. Το προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο 

και η υπερκατασκευή) θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και 

πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στον 

ενδιαφερόμενο Αγοραστή).  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/05/2020 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 12:00.μ.μ.  

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  μετά την πάροδο τεσσάρων (4)  

εργασίμων ημερών από  την  καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  τους,  ήτοι  στις 

26/5/2020 ημέρα  Τρίτη  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, με τον κάτωθι συστημικό αριθμό: 91405 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση:   http://www.megara.gr  

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]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά  ή  

νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι οκτώ (8) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.megara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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