
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα, 08.03.2021 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1166 
 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ  

     Διακηρύττει ότι 

 
Εκτίθεται σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά Ομάδα ειδών, η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού μελέτης 
460.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις 
νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην 
αριθμ. 1145/05.03.2021 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Νεμέας για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016). 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 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 και η ενίσχυση του υφιστάμενου 
στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης η 
προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση του Δήμου για την 
αντικατάσταση λαμπτήρων, κλάδεμα δένδρων, στολισμό κατασκευών κλπ, ως εξής: 
 

CPV Είδος 
  

34144512-0 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m
3
 

  

34144512-0 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 14m
3
, με σύστημα πλύσης κάδων 

  

42415100-9     Καλαθοφόρο όχημα 

 
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες Ομάδες, όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 1145/05.03.2021 διακήρυξης διαγωνισμού. Ο μέγιστος αριθμός 
ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρεις (3).  
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι οι:  α) ΥΠΕΣ, β) ΥΠΕΣ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και γ) Δ.Π.  
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία 
αποστολής: 01/03/2021). 

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

     ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ   

     

 Διαδικτυακή πύλη του     

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 08/03/2021 
 

10/03/2021 9:00 π.μ. 09/04/2021 15:00 μ.μ. 
       

 
 
www.promitheus.gov.gr 

   

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
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.),  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Β4ΙΩΚΔ-49Θ





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.  
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.  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού του τμήματος 
για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί σε ευρώ: 
 

Ομάδα 

 
Προϋπολογισμός 

Ομάδας [χωρίς ΦΠΑ] 
 

Ποσό εγγυητικής 
Επιστολής συμμετοχής Ολογράφως 

 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

120.967,74 € 2.420,00 € 
 

Δύο χιλιάδες τετρακόσια  είκοσι ευρώ 
 

ΟΜΑΔΑ 2 161.290,32 € 3.226,00 € 
Τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ 

 
 

ΟΜΑΔΑ 3 
89.032,26 € 1.781,00 € Χίλια επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ 

    

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή 
από http://www.nemea.gr 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
 

ΟΜΑΔΑ  Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 
  ΟΜΑΔΑ 1 104284 

ΟΜΑΔΑ 2 105192 
ΟΜΑΔΑ 3    105193 

 

Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.nemea.gr, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ.  
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 7 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 
Ο Δήμαρχος Νεμέας 

 
 

Κωνσταντίνος  Θ.  Φρούσιος 
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