
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Πρέβεζα:    21/10/2022  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.:    19522 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει  προκηρύσσει  Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την παροχή της υπηρεσίας: [Μεταφόρτωση 
και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-
2023 ] 
[Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α  200.340,00€ - Συνολική προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη με Φ.Π.Α 24%248.421,60€.] 
[Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη Προαίρεσης χωρίς Φ.Π.Α 200.340,00€. -Συνολική 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη Προαίρεσης με Φ.Π.Α 24%  248.421,60] 
[Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 400.680,00€ - Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 
496.843,20€] 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι  (06) μήνες και ισχύει από την υπογραφή της και την 
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης και εφόσον δεν έχουν 
εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη & ποσότητες . 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
17-11-2022  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 17:00. [Α/Α Συστήματος 174587] 
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά 

απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023 » για τη 

μεταφόρτωση , μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας , στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Αστικών Στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι 

Δωδώνης ,σύμφωνα με αριθμ. 07/06-09-2022 μελέτη της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης-

Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου .Ως σημείο για την μεταφόρτωση και μεταφορά των 

απορριμμάτων ορίζεται ο ΣΜΑ στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών αντίστοιχης 

επαγγελματικής δραστηριότητας (Διαχείριση απορριμμάτων ) .Κάθε προσφορά συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται 

στο Δήμο Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι:4.006,80€.Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η 

παροχή της υπηρεσίας , υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης 

http://www.promitheus.gov.gr/




Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση με εξόφληση του 100% της αξίας 
της κατά το μήνα αυτό παρασχεθείσας υπηρεσίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και με 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 02.20.6277.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 με ποσό 
421,60€ και τον ίδιο κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2023 με ποσό 496.421,60€ εκ των 
οποίων248.421,60€ θα αφορούν το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης εφόσον αυτό 
ενεργοποιηθεί και θα καλυφθεί από από ίδιους πόρους.[Α/Υ 519/12-09-2022] 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν 
να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες 
αποστέλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα. 
Για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών ( αρμόδιος υπάλληλος Σταματέλος Παναγιώτης 
τηλ: 2682360683) και για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια υπάλληλος: Πρασσά 
Ιφιγένεια τηλ. 2682060602).  
Η Παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” www.diavgia.gov.gr και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα αποσταλεί στο 
επιμελητήριο.  
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου 
http://www.dimosprevezas.gr  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 του ν. 4782/2021 , οι 
όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

                                                                                                          Ο Δήμαρχος 

                                                                                                                        Νικόλαος Γεωργάκος 
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