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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  Αμύνταιο    12/10/2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 15553 
 
 
 
 

 
 
 

Τμήμα: 
Αναθέτουσα αρχή 

Προκήρυξη σύμβασης 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλες τις αρμόδιες για τη διαδικασία αναθέτουσες αρχές) 
 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

Ταχ. διεύθυνση: ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2 

Πόλη: ΑΜΥΝΤΑΙΟ Κωδικός NUTS: GR134 / EL533 Ταχ. κωδικός: 53200 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τηλ.: 2386350135 & 2386350163 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katsoupakisan@amyntaio.gr & mpitsolasxr@amyntaio.gr Φαξ: 2386350133 & 2386350141 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο 

Γενική διεύθυνση:  (URL) www. amyntaio.gr 

 
 

I.3) Επικοινωνία 
 

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη; ΟΧΙ. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: 
www.amyntaio.gr & www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις 

 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

 

 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 
 
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
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Τμήμα II: Αντικείμενο 
 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
 

II.1.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 

Αριθμός αναφοράς: 15554/12.10.2020 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   34144512-0 [ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ] 

II.1.3) Είδος σύμβασης  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, το 
οποίο απαιτείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του Δήμου Αμυνταίου που αφορούν την αποκομιδή και 
μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Αμυνταίου. 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 2 

Αξία χωρίς ΦΠΑ:  1 2 0 . 96 7 , 74     Νόμισμα: ΕΥΡΩ  

 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα  :  Ο Χ Ι .  

 
 

II.2) Περιγραφή 1 
 

II.2.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  2 

 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 34144512-0 [ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ] 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: 1 GR134 / EL533    Κύριος  τόπος ή τοποθεσία παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:  

Η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση αφορά την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, το οποίο απαιτείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του Δήμου 
Αμυνταίου που αφορούν την αποκομιδή και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο 
Αμυνταίου, προϋπολογισμού 120.967,74 € προ Φ.Π.Α. (150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην από 3/9/2020 Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου. 
 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής : 21
 

 II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: [ 120.967,74 ]   Νόμισμα: [ ΕΥΡΩ ]  

 II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση  :  ΝΑΙ  

Περιγραφή παρατάσεων: Δυνατότητα Παράτασης – Τροποποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. 132, Ν. 

4412/2016). 
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν  (πλην της 

περίπτωσης ανοικτών διαδικασιών) Ο ανάδοχος θα προκύψει με ανοικτή διαδικασία και ως εκ’ τούτου δεν θα υπάρξει 

πρόσκληση υποψηφίων. 

 II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:  ΟΧΙ 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ       

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:  

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

 II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; ΟΧΙ 

 
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, καθώς και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και Κατακύρωσης αναφέρονται στο άρθρο 2 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο της εν’ λόγω προμήθειας 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. 

 

 

 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

 
III.1.3) Τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

 
III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 2

 

 
 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 2
 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία (μόνο για συμβάσεις υπηρεσιών) 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σχετική Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή, την 
Αναλυτική Διακήρυξη και την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

 
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
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Τμήμα IV: Διαδικασία 
 

IV.1) Περιγραφή 
 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

 
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 
 

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση (μόνο για ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση) 
 

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

  

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
 

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία2  ΟΧΙ  

 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 5/11/2020  Τοπική ώρα: 14:00 μ.μ.   Ηλεκτρονική υποβολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες 

υποψηφίους4: Θα διεξαχθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.  

Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 11/11/2020       Τοπική ώρα: 13:00 μ.μ.   Ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση  : Ο Χ Ι  
 

 
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 
 
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

 

 
 
 
 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης 

Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Αττική Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 213 2141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:  (URL) www.aepp-procurement.gr Φαξ: +30 213 2141229 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (άρθρα 345 – 374, Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147Α΄) 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών  2 

 

 

   

  

  
 

VI.5) Ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: έως 16/10/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όλους τους εφαρμοστέους νόμους. 
 

1         παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί 
2         εφόσον προβλέπεται 
4         εάν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές 
20       ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα 
21       ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα· εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, τότε η βαρύτητα είναι περιττή 




