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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

 Περίληψη διακήρυξης
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την  παροχή της 

υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών  αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2023”,
[CPV: 90512000-9].Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην μελέτη της Δν/σης Αγροτικής 
Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι 
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς  ΦΠΑ :  90.000,00€ 
και με Φ.Π.Α. 24%  111.600,00€. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση αναλύεται ως κάτωθι:
Έτος 2023 ΚΑΕ 20.6277.001  ποσό 15.500,00,  ΚΑΕ 20.6277.002 ποσό  96.100,00€
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η αριθμ. 17870/03-10-2022 βεβαίωση Π.Ο.Υ. Πολυετούς 
υποχρέωσης (ΑΔΑΜ… 22REQ011348893  2022-10-03, ΑΔΑ: 6ΞΛΕΩΞΧ-ΝΣΜ). 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α συστήματος 176032 μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών     14-11-2022  και ώρα  
17:00.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που ασκούν  επαγγελματική 
δραστηριότητα, συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, δηλαδή αυτό της διαχείρισης 
απορριμμάτων. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό 
μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. 
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.800,00 €).
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Αρμόδιος για πληροφορίες για την διαγωνιστική διαδικασία  ο κ. Σταματέλος Παναγιώτης Τηλ. 256823-
60683e-mail promithies.dimou.prevezas@gmail.com  , για την μελέτη  η κ. Πρασσά Ιφιγένεια  Τηλ. 26820-
60602 e-mail: perivallon@syzefxis.gov.gr  

                                                                                   
                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος   

                                                                                                                         Νικόλαος Γεωργάκος
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