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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                      Πτολεμαΐδα, 20/5/2021                                                                                                                         

                                                                                                                                         Αρ. πρωτ. 10535 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O Δήμαρχος Εορδαίας  

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

8κ.μ. (1 4Χ2 & 1 4Χ4) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »  
προϋπολογισμού 452.600,00€ (ΕΣΠΑ 451.593,44€ ΚΑΙ 1066,56€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.24%, για την οποία έχει συνταχθεί η με αριθμό 10/2018 μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Εορδαίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15 

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2463350113 

Φαξ 2463350113 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom1@ptolemaida.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΣΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ptolemaida.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .  

3. Κωδικός CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων). 

4. Κωδικός NUTS: EL531 

5.Συνολικός προϋπολογισμός: 452.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (χωρίς Φ.Π.Α. 365.000,00€, Φ.Π.Α.  

87.600,00€). 

6. Σύντομη περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8κ.μ. (1 4Χ2 & 1 4Χ4) ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ.  
 

ΑΔΑ: ΨΑΗ9ΩΡ6-ΦΔΒ
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1 (Όχημα αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m

3
), CPV: 

34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων), εκτιμώμενης αξίας 130.000,00€  

πλέον Φ.Π.Α. 24% 31.200,00€. 

ΤΜΗΜΑ 2(Όχημα αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m
3 

(4Χ2)), 

CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων), εκτιμώμενης αξίας 
110.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 26.400,00€. 

ΤΜΗΜΑ 3 (Όχημα αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m
3 

(4Χ4)), 

CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων), εκτιμώμενης αξίας 
125.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 30.000,00€. 

Δύναται η υποβολή προσφορών ανά ομάδα-τμήμα στο σύνολό της. Για κάθε μία από τις ομάδες που θα δοθεί 
προσφορά θα πρέπει να απαραιτήτως να περιλαμβάνονται όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η 
προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών 
δεν γίνονται δεκτές.  
7.Κριτήριο ανάθεσης:  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.  
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
9. Χρόνος παράδοσης:  Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: . 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.  

11.Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσοστό των 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

(7.300,00€), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλλως για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της 
προμήθειας της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά και ανέρχεται στο ποσό των: 
 

Τμήματα 

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

(2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ) 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τμήμα 1 2.600,00 € Δύο χιλιάδες εξακόσια Ευρώ 

Τμήμα 2 2.200,00 € Δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ 

Τμήμα 3 2.500,00 € Δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ 

Σύνολο Τμημάτων 1-3 7.300,00 € Επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ 

 

12. Παραλαβή προσφορών/Πρόσβαση στα έγγραφα: 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  . 
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ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

 ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

21-5-2021                      

Α/Α Συστήματος 

1. 132674– Τμήμα 1 Όχημα  

αποκομιδής βιοποδομήσιμων 

απορριμμάτων τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12 m
3
 

2. 132679 – Τμήμα 2 Όχημα  

αποκομιδής βιοποδομήσιμων 

απορριμμάτων τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 8 m
3
 (4X2) 

3. 132680 – Τμήμα 3 Όχημα  

αποκομιδής βιοποδομήσιμων 

απορριμμάτων τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 8 m
3
 (4X4) 

24-5-2021 

Ώρα 07:00 π.μ. 

22-6-2021 

Ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/5/2021 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: Α/Α 132674-Τμήμα 1 ,132679-Τμήμα 2, 
132680-Τμήμα 3 ,  στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.ptolemaida.gr, θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Τα 
έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει. 
15. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030897 για το 
ποσό των 451.593,44€ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 165/17-01-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας, αναφορικά με την ένταξη της Πράξης: « Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Εορδαίας» 
στο ανωτέρω Ε.Π. και από τους ίδιους πόρους για το ποσό των 1006,56€.  
16. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι: Δεπάστα Ευαγγελία, Κεσίδου Παρασκευή, τηλ.: 
2463350113, Φαξ: 2463350113. 
 
 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΗ9ΩΡ6-ΦΔΒ
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