
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ                                Μεζζήνη,   07 /  04 / 2021 
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ       Αριθ. πρφη.:  5697      
        
     
 
 

ΠΡΟ: 
1. ΚΗΜΓΗ 
2. Ιζηνζειίδα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»   
3. Ιζηνζειίδα Γήκνπ Μεζζήλεο 

www.messini.gr 
4. Δβδνκαδ. Δθεκεξίδα. 

ΜΔΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ 
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  

5. Δθεκ. ΘΑΡΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  
6. Δθεκ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  

με ηην παράκληζη να δημοζιεσθεί 
η περίληυη μία θορά μέτρι ηην  
15-04-2021 και να αποζηαλούν 
δύο (2) ανηίγραθα ηοσ θύλλοσ ηης 
εθημερίδας ηοσς. 

7. ΠΙΝΑΚΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
(ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

 
1. Ο Γήκνο Μεζζήλεο κε δηεχζπλζε: Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακ. σηήξνο, Σ.Κ. 24200  Μεζζήλε, ηει. 27223-

60100, πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ» κε εθηηκψκελε αμία 85.600,00 € ρσξίο ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο αλά είδνο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε αξηζκφ 1422-7/2021.  

2. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ, κεηαιιηθψλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο 

απνβιήησλ, κε θαπάθη απφ πνιπαηζπιέλην θαη πνδνκνριφ, ρσξεηηθφηεηαο 1100lt θαη 770lt. Σα πξνο  πξνκήζεηα 

είδε  θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ (CPV): 34928480-6 

«Γνρεία θαη θάδνη απνξξηκκάησλ». 

3. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ 

δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαζψο θαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο ζηε δηεχζπλζε: www.messini.gr. 

4. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεχζπλζε: Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακ. σηήξνο, 24 200  Μεζζήλε 

(αξκφδηνη θ. Κάηζνο Ισάλλεο θαη θ. Κπξηαθνπνχινπ Μαξία)  θαη ζηα ηειέθσλα : 27223-60138 θαη 27223-60152, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 07:00 έσο 15:00 κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε 

εκέξα. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ 

ν δηαγσληζκφο έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ : 107736. 

Καηαληκηική ημερομηνία & ώρα παραλαβής ηφν προζθορών ζηη διαδικησακή πύλη ηοσ ΕΗΔΗ:      

05-05-2021 ημέρα Σεηάρηη & ώρα 15:00 μ.μ. 

Η ππνβνιή ησλ έληππσλ (θπζηθψλ) θαθέισλ ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο . 

Ημερομηνία & ώρα αποζθράγιζης προζθορών ζηη διαδικησακή πύλη ηοσ ΕΗΔΗ: 11-05-2021 ημέρα 

Σρίηη & ώρα 10:00 π.μ. 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, 

ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα χκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
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Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη,  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ. 

8. Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην Δίδνο κε Α/Α: 1 ή γηα ην Δίδνο κε  Α/Α: 2 ή θαη 

γηα ηα δχν Δίδε (Σκήκαηα), φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 1422-7/2021 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 

9. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα 

ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία (πηζηνπνηεηηθά) βεβαηψλεηαη ε  

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα θαη 

ηα νπνία νξίδνληαη ζην ηεχρνο 2. «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ηεο ππ’ αξηζ. 1422-7/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ 

Μεζζήλεο. 

10. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηα πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ηα νπνία νξίδνληαη ζην ηεχρνο 2. «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ηεο ππ’ αξηζ. 

1422-7/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.   

11. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο (άξζξν 6 ηνπ Ν. 4412/2016) εθηφο Φ.Π.Α. 

ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα : 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΤΜΒΑΗ 

ΣΜΗΜΑΣΑ (ΔΙΓΗ) 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 
ΑΞΙΑ (άξζξν 6 

ηνπ Ν. 4412/2016) 

ΠΟΟ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 2% 
(άξζξν 72 παξ.1α 
ηνπ Ν. 4412/2016)  

1 Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 

λίτρων με καπάκι και ποδομοχλό     
75.000,00€ 1.500,00 € 

2 Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 770 

λίτρων με καπάκι και ποδομοχλό 
10.600,00€ 212,00 € 

 
12. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίζζεθε ζε πνζνζηφ  5% επί ηεο επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΑ.  

13. Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο νξίζζεθε ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο ΦΠΑ.  

14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο  δπν (2)  κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

15. Ο ηφπνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα θάδσλ είλαη ε απνζήθε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο (απνζήθεο πξψελ 

ΑΟ, Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ, Μεζζήλε). 

16. Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ: ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξαιαβήο 

ησλ πξνζθνξψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 

17. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

18. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 

83385/22-11-2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη κε 

106.144,00 € ηελ κε Κ.Α. 20.7135.0013  ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ 

Γήκνπ Μεζζήλεο. 

19. ηνηρεία αξκφδηνπ θνξέα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο : Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  (ΑΔΠΠ), 

Γηεχζπλζε : Λεσθ.Θεβψλ 196-198, Αγ.Ισάλλεο Ρέληεο, θηίξην Κεξάλεο, Αζήλα, Σειέθσλν : +30 2132141216,        

Δ-mail : aepp@aepp-procurement.gr, Γηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ : (URL) http://www.aepp-procurement.gr 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙV (άξζξα 

345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016, θαη ην ππ’ αξηζ. 39 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ) (ΦΔΚ 64/04-05-2017/ηεχρνο Α) 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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πεξί «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)». 

20. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηκήκαηα πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζε απηφλ Δθηηκάηαη φηη ε 

ζπλνιηθή δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πεξίιεςεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ επξψ 

(1.300,00  €).  

 
       Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 
 
 

         ΓΕΧΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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