
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Σπερχειάδα, 16-12-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                            Αρ.Πρωτ.: 26170/12982 

   ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

   Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης 

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για 
την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 100.006,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία: 80.650,00€ και Φ.Π.Α. 24 % ποσού 19.356,00€). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7135.008 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Μακρακώμης για το οικονομικό έτος 2022. 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 
50300/28.06.2022 Απόφαση του αναπλ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία περιβάλλοντος» και τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ο Δήμος Μακρακώμης δικαιούται 
επιχορήγησης ύψους 120.000,00€ για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός μηχανήματος έργου για την αποκομιδή 

ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών δένδρων, κατακερματισμένων φυτών κ.λπ. και 

συγκεκριμένα ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα (καρότσα) και υδραυλικό γερανό με αρπάγη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 134/2022 μελέτη της 

υπηρεσίας. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34142000-4 (Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα 

οχήματα), 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  διάστημα έξι (6) μηνών, από την υπογραφή της. 

 Η  διαδικασία   θα   διενεργηθεί  με   χρήση   της    πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
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www.promitheus.gov.gr  του συστήματος,  

• Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/01/2023 και ώρα 
15:00μ.μ.. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τρίτη 10/01/2023 
και ώρα 11:00π.μ..  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση: https://dimosmakrakomis.gov.gr/. 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 179925   

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 

[δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με 

την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. του διαγωνισμού, ήτοι ποσού χιλίων εξακοσίων δεκατριών ευρώ 

(1.613,00  €). 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση 

της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται 

παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 
 
 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
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