
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ        Μελιγαλάς, 23/8/2022 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ        Αρ. Πρωτ. 7148 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την: 

«Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, σάρωθρου και πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας» 

Ο Δήμος Οιχαλίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 

την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, σάρωθρου και πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 792.276,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021, ειδικότερα με Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

(άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει χαμηλότερης τιμής για τα προσφερόμενα είδη. 

Αρ. προκήρυξης στην Ε.Ε :  2022/ S 159-452547 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Ιωάννου, Μελιγαλάς Μεσσηνίας 

Τ.Κ. 24002 

Τηλ: 27243-60341 

Telefax: 27240-23477 

E-mail: meligala@otenet.gr, sisylarda@yahoo.com 

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://oichalia.gov.gr/) 

3. Κωδικός CPV: 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

1) Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 CPV: 34144511-3 

2) Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 CPV: 34144512-0 
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3) Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 3m3 CPV: 34144000-8 

4) Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4m3 CPV: 34144431-8 

4. Κωδικός NUTS: EL 653 Λακωνία Μεσσηνία Δήμος Οιχαλίας 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, 

σάρωθρου και πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση 

λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους Δημότες, καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου 

στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των διευθύνσεων περιβάλλοντος και ποιότητας 

ζωής καθώς και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. 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 της διακήρυξης 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης 

τιμής. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
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 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που 

θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι: 

11. Παραλαβή Προσφορών: 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/10/2022, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11.00μμ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει 

την 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ 

12. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ 

(8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

14. Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης κατά 

 150.000,00€ είναι από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. 

ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με 

αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

 

ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 

μύλου χωρητικότητας 12κμ 

 

133.000,00 

 

1 

 

133.000,00 

 

31.920,00 

 

164.920,00 

 

2.660,00 

2 
Απορριμματοφόρο όχημα  

τύπου πρέσας  χωρητικότητας 

12κμ 

 

164.932,26 

 

1 

 

164.932,26 

 

39.583,74 

 

204.516,00 

 

3.299,00 

3 
Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, 

χωρητικότητας νερού 3.000 λίτρα 

 

168.000,00 

 

1 

 

168.000,00 

 

40.320,00 

 

208.320,00 

 

3.360,00 

4 
Αναρροφητικό 

σάρωθρο 

χωρητικότητας 4m3 

 

173.000,00 

 

1 

 

173.000,00 

 

41.520,00 

 

214.520,00 

 

3.460,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 638.932,26 153.343,74 792.276,00 
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απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

 642.276,00 € από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, η με Αρ. Πρωτ. 28696/7-4-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 

ΠΡΩΤ.4832/4-2-2015 

 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στις επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα έξι ευρώ (792.276,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει δε τις σχετικές 

πιστώσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα στους κάτωθι κωδικούς: 

K.A.E. Οικονομικό έτος 2022 

20.7132.5002 642.276,00 € 

62.7132.5001 150.000,00 € 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές: 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την 

αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Digitally signed by:
CHRYSOULA LARDA
Date and time:
8/23/2022 1:49:19 PM
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