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ΠΡΑΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΕΡΓΟΤ, (ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ) 

ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 

ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ, 

(ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ) ΔΗΜΟΤ 

ΠΡΕΠΩΝ 

Σίηινο Πξνκήζεηαο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ, (ΕΚΚΑΦΕΑ-

ΦΟΡΣΩΣΗ) ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΧΔΙΚΟ 

ΠΡΑΞΗ Α: 2021ΕΠ00510062) 

MIS: 5072528 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Δήκνο Πξεζπώλ δηαθεξύηηεη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΕΡΓΟΤ, (ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΧΣΗ) ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΧΝ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ελόο (1) θαηλνύξγηνπ ειάζηηθνθόξνπ εθζθαθέα - 

θνξησηή, πνπ ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηκεκάησλ α) 

ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη β) θαζαξηόηεηαο θαη πξαζίλνπ.            

Ο Δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκόζησλ πκβάζεσλ (Ε..Η.Δ.Η..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.grηνπ πζηήκαηνο. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 04/07/2022 θαη ώξα 14:00 κ.κ. θαη ην 

άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 11/07/2022 θαη ώξα 11:00 κ.κ.  

Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή κειέηε πξνκήζεηαο. 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 108.000,00 Επξώ (κε 

ΦΠΑ 24%). 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ :  

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο απηώλ 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
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β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), θαζώο θαη 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου 
άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ διακιρυξθσ. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη ίζε κε 870,97 επξώ (νρηαθόζηα εβδνκήληα  επξώ θαη ελελήληα εθηά 

ιεπηά) θαη νξίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο 

ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα δώδεθα 

(12) κελώλ από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο. 

Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.grηνπ Ε..Η.ΔΗ. θαη ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Δήκνπ Πξεζπώλwww.prespes.gr. 

Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΕΗΔΗ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΕΗΔΗ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν από ηε Δηαδηθηπαθή Πύιε 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΕΗΔΗ. 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ πξναλαθεξζείζα δηεύζπλζε: https://prespes.gr 

Η απεξηόξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα ελ ιόγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη 

δπλαηή ζηελ δηεύζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (CPV): CPV43262100-8 (Απηνθηλνύκελνη εθζθαθείο). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ 

(Κσδηθόο πιινγηθήο Απόθαζεο: ΕΠ0051, Κσδ. Πξάμεο Α: 2021ΕΠ00510062) θαη ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο (Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΕΣΠΑ) θαη ε ρξεκαηνδόηεζε 

πξνέξρεηαη από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΕΣΠΑ θαη Εζληθνύο Πόξνπο κε 

βάζε ηελ Απόθαζε Έληαμεο κε αξ. πξση. 2949/10-08-2021 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη έρεη ιάβεη θσδηθό MIS 5072528 θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ, (ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ) ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ  ηεο Πξάμεο. 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 2385351320. 

 

Λαηκόο 16/ 06 / 2022 

Ο Δήκαξρνο  

 

Παζραιίδεο Παλαγηώηεο 
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