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Κρέστενα,   12/ 12/ 2022 

Αριθμ. Πρωτ. 9162 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – 

ΚΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

 

Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ », συνολικού 
προϋπολογισμού 312.032,00  € με Φ.Π.Α. 24% ( 251.638,71 € άνευ Φ.Π.Α. ). 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για 
το κάθε τμήμα – προσφερόμενο είδος βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 
βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ 
αριθμ. 4/2022της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι  (6 ) μήνες από την ημερομηνία της σύμβασης.  

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 
Έδρα: Αγίου Γεωργίου 22, Κρέστενα Τ. Κ. 27055 
Τηλ. : 26250 – 23220  
E-mail: dkresten@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.andritsainas-krestenon.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: : www.andritsainas-krestenon.gov.gr.  Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας: 
Κωδικός NUTS : EL633 ( ΗΛΕΙΑ ) 

mailto:dkresten@otenet.gr
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Περιγραφή της σύμβασης: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η « Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής – μεταφοράς και επεξεργασίας 
βιοαποβλήτων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ». 
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω είδη: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. CPV 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

1 

Μηχανικός 
κομποστοποιητής 
δυναμικότητας 
900lt/εβδομάδα 

1 
 

44613000-0 
 

58.800,00 14.112,00 72.912,00 

2 

 Απορριμματοφόρο 
όχημα βιοαποδομήσιμων 
απορριμμάτων  πρέσας   
χωρητικότητας 10κμ . 

1 34144512-0 117.338,71 28.161,29 145.500,00 

3 

Ελκόμενος 
Κλαδοτεμαχιστής 
κλαδιών διαμέτρου 
200mm 

1 16600000-1 75.500,00 18.120,00 93.620,00 

 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην με αριθμ. 4/2022 
μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 

5. Προσφορές:   
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας.  Η προσφορά θα αφορά το σύνολο 
των ποσοτήτων του κάθε είδους.  Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
κάθε είδους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ( αρθρο 59, Ν. 4412/2016).  

6. Εγγυήσεις:  
1)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς, για 1 ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερόμενου-ων είδους/ειδών 
( πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016 ). 
2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
1. 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

8.  Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  
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1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο  χώρο που θα  υποδειχθεί από την 
αναθέτουσα αρχή  μέσα σε χρονικό διάστημα έξι  ( 6 ) μηνών. 
2) Εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 
οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου είδους όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 
4/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 
3) Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας.  Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη. 

9.  Παραλαβή Προσφορών:  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18/ 01/ 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 
23:59 
 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, 
την  12 / 12 /2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

    

  12 / 12 /2022 

 

ΗΜΕΡΑ:     

    12  / 12  /2022                  

 ώρα :  10:00 π.μ. 

 ΗΜΕΡΑ:  

  18 / 01 /2022 

 ώρα:   23:59 

ΗΜΕΡΑ:       

  20 /  01 /2022 

ώρα:   10:00 π.μ. 

  

   
10.  Χρόνος ισχύος  προσφορών:  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ ( 8 ) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016 κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: 
Ελληνική.   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

12. Χρηματοδότηση: 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τους ΚΑ 62-7131.001, 62-7131.002 και 62-7132.002 του 
προϋπολογισμού έτους 2022 
και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 
13. Προδικαστικές προσφυγές: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικών αναφερομένων στη  διακήρυξη 
της προμήθειας. 

 14. Δημοσιεύσεις: 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις   09/ 12/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( TED ).  
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ).  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό: 179553  Και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL ): www.andritsainas-krestenon.gov.gr , δημοσιεύεται και στον 
Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες: 1. Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα, 2. Τοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα, 
αναρτήθηκε στον διαδίκτυο, στον ισότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ) και 
αναρτήθηκε και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις   12 / 12 / 2022. 
Γ. Έξοδα Δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχτηκε ανάδοχος με 
τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( άρθρο 77 παρ.5 του Ν.4270/2014, άρθρα 1 
παρ. 3 & 4 παρ. 3 Ν.3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 35 & 379 παρ. 12 Ν.4412/2016 ). 

15. Κριτήρια επιλογής: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4/2022 μελέτη και το άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. 

 

Κρέστενα    12/  12 /2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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