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Αρ. Πρωτ.2065/2-02-2023   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

Ο Αντιδήμαρχος Λευκάδας 
 
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

προϋπολογισμού  600.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Οδός: Υπ. Κατωπόδη και Αντ. Τζεβελέκη, 31100 Λευκάδα, Τηλ.:26453 

60610, E-mail: info@lefkada.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.lefkada.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.lefkada.gov.gr και 

www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.  

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η  προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων 

για τη μεταφορά – μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Μεγανησίου. Διαιρείται σε: ΤΜΗΜΑ 1-ένα (1) 

απορριματοφόρο 16 m3 , δύο (2) απορριματοφόρα 5 m3, ένα (1) απορριμματοφόρο ανοικτού τύπου ωφέλιμου 

φορτίου 1.5 tn, 5 m3 με εκτιμώμενη αξία 436.000,00€ πλην Φ.Π.Α. και ΤΜΗΜΑ 2-ένας (1) τεμαχιστής κλαδεμάτων 

με εκτιμώμενη αξία 47.870,97€ πλην Φ.Π.Α. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  600.000,00 €  με ΦΠΑ 24 % (χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97€ 

ΦΠΑ: 116.129,03 €).  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενός ή/και των δύο τμημάτων. Δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές για μέρος μόνο του κάθε τμήματος. 

4.Κωδικοί CPV: 34144512-0:απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων, 34144750-0:οχήματα 

μεταφοράς φορτίων, 16600000-1. Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 

5. Εναλλακτικές προσφορές:  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

6. Διάρκεια της σύμβασης: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

ασχολούνται με την προς ανάθεση προμήθεια ειδών. 

8.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσοστό του 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερομένου  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ήτοι ποσού οκτώ 

χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (8.720,00€), και στο ποσοστό του 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του 

προσφερόμενου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2  ήτοι εννιακοσίων εξήντα ευρώ (957,42€). 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι μέχρι 11-03-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10-03-2023 και ώρα 23:59.  

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62-7341.012  του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023 του 

Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ.491/12-01-2023/ΑΔΑ:6Σ6ΧΩΛΙ-01Β απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της 

πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» η οποία έχει ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3130/9-05-

2018/ΑΔΑ:72ΩΞ7ΛΕ-ΥΙΝ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5004012, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι 

διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) 

(ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2-02-2022 στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

          
                                                                Ο  Αντιδήμαρχος 

 

 

                                                                                Γαζής Αναστάσιος 
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