
 

     

         

                                
                          Βελεστίνο,  29/11/2022 
                                Αρ. Πρωτ. -12531- 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΟΡΟΥ 16m³» 

 «Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ- με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» και πό ρόυς τόυ Δή μόυ 
 

133.064,52€ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 
   31.935,48€ (Φ.Π.Α. ) 

165.000,00€ (ΣΥΝΟΛΟ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Ταχ. Διεύθυνσή:  
Πεζόδρόμός Ρήγα Φεραίόυ 66,  
Βελεστίνό 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

Αρ. Μελέτης  : 52/2022 

αρ.πρωτ. 10977/07-10-2022 

Κ.Α. 62-7132.01 

 CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή 
απορριμμάτων ) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  Δημήτριος Νασίκας  προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική 

διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και την Διακήρυξη (211/2022 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m³» στα πλαίσια του 

προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον  Άξονα  Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού. Διάρκεια σύμβασης  6 μήνες, και χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 133.064,00€  πλέον ΦΠΑ, συνολικά 165.000,00€ και η 

έκταση της σύμφωνα με την 52/2022 μελέτη της Τ.Υ.  Προδικαστικές προσφυγές–δικαστική προστασία σύμφωνα 

με το αρ. 3.4 της διακήρυξης και το αρ. 360 του ν.4412/16. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο 

άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και της με αριθμ. 64233/08.06.2021 ΚΥΑ. Εγγύηση συμμετοχής 2% του 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.661,29€  κατά τα λοιπά σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από:  το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 50300/28-7-

2022  απόφαση του ΥπΕς  (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ), ποσού των 120.000,00€,   ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), το 

υπόλοιπο ποσό δαπάνης, ύψους  45.000,00€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου με Κ.Α. 62-7132.01 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (20/12/2022 και ώρα 10:00), σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 

64233/08.06.2021 ΚΥΑ. Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στις 28/12/2022 και ώρα 10:00π.μ. 

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://rigas-feraios.gr, στον δικτυακό τόπο 

http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6264) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του 

Δήμου Ρήγα Φεραίου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα http://rigas-feraios.gr. Δημοσίευση της 

περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό  τύπο όπως προβλέπεται από το αρ. 66 του Ν. 4412/2016. Ολόκληρη η 

Αναλυτική Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 

11 του Ν. 4013/11 (με ΑΔΑΜ 22PROC011695909).Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο, βάσει του 

ν.4412/2016.    

Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 24253 50228  

 

                                                            ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ   29/11/2022                              

                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                              
                                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://rigas-feraios.gr/
ΑΔΑ: 6ΗΞΛΩ19-2Υ9
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