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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των 

Ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 918.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

1.138.320,00 ευρώ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδ. 

ΣΑ: Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 στους εξής ΚΑ: 1. ΚΑ 62-7132.002, 2. ΚΑ 62-7132.003, 3. ΚΑ 62-

7132.004. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. Έργου: 2021ΣΕ27510007). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο4, Νο5 και Νο6 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στον άξονα προτεραιότητας 

14, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1627/12.02.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
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Επενδύσεων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη) και έχει λάβει κωδικό MIS 5002363.   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 - Ταμείο 

Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Επίσης χρηματοδοτείται και από 

ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  34144510-6 «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων» - 34928480-6 «Δοχεία και κάδοι 

απορριμμάτων» - 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων». 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14 Μαΐου 2022 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 14 Μαΐου 2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18 Μαΐου 2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Ιουνίου 2022 

Συστημικοί Αριθμοί:  (α) 160754, (β) 160768, (γ) 160784 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) 

Προμήθεια απορριμματοφόρων για μεταφορά βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας 16κ.μ., τεμάχια δύο (2) 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) 

Προμήθεια διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για συλλογή βιοαποβλήτων, τεμάχια δύο (2) 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΠΟΕΡΓΟ 6) 

Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου (τριαξονικός τράκτορας με Hook Lift και οχτώ (8) διαμερίσματα 

συνολικής χωρητικότητας 30μ3  

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε κατά τμήμα είτε για το 

σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών. 

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). 

Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για  ορισμένα  από  τα  είδη  κάθε  τμήματος  ή/και  για  μέρος  της  

προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που 
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αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του τμήματος για το 

οποίο υποβάλλει προσφορά. 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: 7.200,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 2: 7.200,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 3: 3.960,00 ΕΥΡΩ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):  www.lavreotiki.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση (όροι διακήρυξης και 

διαδικασία διαγωνισμού) από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 

20147, e-mail: nitsa@lavrio.gr. 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές στους οποίους 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Εφόσον υποδιαιρείται η 

σύμβαση σε τμήματα, επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την 

εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα 

δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία ή 

περισσότερες ομάδες, ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά 

στις αντίστοιχες ομάδες. 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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