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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης 
τιμής, για ‘’ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’’ για 24 μήνες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του ΔΚΚ (Ν.3463/2006). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 215.234,13ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου 
Σαμοθράκης για τα οικονομικά έτη 2018,2019,2020 
Διατιθεμένη πίστωση για το έτος 2018: 67.636,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ  
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :8/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15.00μμ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 6/6/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
πμ 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του 
ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την περιγραφόμενη 
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εργασία (υπηρεσίες αποκομιδής , μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων- διαχείριση 
απορριμμάτων) και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις του διαγωνισμού. 
Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 
ποσού 3.471,52 ευρώ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(εκτός ΦΠΑ). Η εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-
μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α’139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής θα είναι κατά ένα (1) μήνα 
τουλάχιστον μεγαλύτερη από την ισχύ των προσφορών των διαγωνιζομένων. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών  από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο 
www.samothraki.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.samothraki.gr  και στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, από το Γραφείο Προγραμματισμού (στα τηλέφωνα 2551041218 -
2551042195) και οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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