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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου 
για την ‘’Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026 " 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

προσκαλεί 

με χρήση της δίαδίκασίας με δίαπραγμάτευση χώρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφώνα με το 
άρθρο 32 παρ.2α  του Ν.4412/2016 γία την επίλογή αναδόχου γία την υπηρεσία:  
’Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026 " 

Προϋπολογισμού: 530.909,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α ), CPV : 90511000-2   NUTS : EL 511  

με κρίτήρίο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οίκονομίκή άποψη προσφορά με βάση την τίμή  

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Χώ ρα Σαμοθρα κης     
Τ.Κ.: 68002  Σαμοθρα κη 
Πληροφορί ες: κα. Παπαθανασί ου Μαρί α 
Τηλ.: 2551042195 
Fax : 2551041641 
Email : m.papathanasiou@samothraki.gr 
URL:www.samothraki.gr 



2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Προσφέρεταί ελεύθερη, πλήρης, άμεση καί δώρεάν ηλεκτρονίκή πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον είδίκό, δημόσία προσβάσίμο χώρο «ηλεκτρονίκοί δίαγώνίσμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς καί στην ίστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.samothraki.gr.  

3. Τόπος Εκτέλεσης: Σαμοθράκη Νομός Έβρου 

4. Τίτλος Σύμβασης :Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026 

 

5. Εκτίμώμενη Αξία : 398.181,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24%) γία τρία έτη με δυνατότητα προαίρεσης 
ενός ακόμη έτους. 

6. Δίάρκεία Σύμβασης: Τρία έτη με δυνατότητα προαίρεσης γία ένα ακόμη έτος  

7. Κρίτήρία επίλογής: :Όπώς αυτά αναφέρονταί στο άρθρο 2.2  της Δίακήρυξης 

8. Εγγυη σείς Συμμετοχη ς: Γία την συμμετοχη  στον δίαγώνίσμο  απαίτεί ταί η κατα θεση απο  τους 
συμμετε χοντες οίκονομίκου ς φορεί ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72  

του ν. 4412/2016, εγγυητίκη ς επίστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεταί στο ποσο  τών 
10.618,18 ευρώ . i 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπεί να ίσχύεί τουλάχίστον γία τρίάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ίσχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοί μέχρί 19-03-2022 

9. Κρίτη ρίο ανα θεσης συ μβασης: Κρίτη ρίο γία την ανα θεση της συ μβασης εί ναί η πλε ον 
συμφε ρουσα απο  οίκονομίκη  α ποψη προσφορα  μο νο βα σεί τίμη ς (χαμηλο τερη τίμη ).  

10. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/8/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.00 

Ημερομηνία αποσφράγίσης: 18/8/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 

13. Φάκελοί προσφορών: Οί προσφορές υποβάλλονταί από τους ενδίαφερόμενους ηλεκτρονίκά 
μέσώ της δίαδίκτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρί την καταληκτίκή 
ημερομηνία καί ώρα που ορίζεταί στο άρθρο  18 της δίακήρυξης, σε ηλεκτρονίκό φάκελο του 
υποσυστήματος.  

14. Χρόνος ίσχύς προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύεί τον συμμετέχοντα στον 
δίαγώνίσμό κατά τη δίάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, γία δίάστημα έξί  (6) μηνώνii, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τών προσφορών. 

15. Γίνεταί δεκτή μόνο η ηλεκτρονίκή υποβολή Προσφορών.  

16. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείταί από τον τακτίκό προϋπολογίσμό του Δήμου 
Σαμοθράκης στον οποίο υπάρχεί πίστώση στον προϋπολογίσμό τών ετών 2022, 2023, 2024, 
2025, 2026  του Δήμου Σαμοθράκης στον ΚΑ 20/6115.01 



17. Δίαδίκασίες προσφυγής σύμφώνα με το άρθρο 4.3 της δίακήρυξης 

Δεν προβλέπεταί χορήγηση προκαταβολής.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρίθεί από την Οίκονομίκή Επίτροπή του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Σαμοθράκη 9-8-2022 

Ο Δήμαρχος 

Νίκόλαος Γαλατούμος 

 

 

i  Το ποσοστο  της εγγυ ησης συμμετοχη ς δεν μπορεί  να υπερβαί νεί το 2% της εκτίμώ μενης αξί ας 
της συ μβασης, χώρί ς το Φ.Π.Α., με ανα λογη στρογγυλοποί ηση (α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα φίο 
πρώ το του ν. 4412/2016). 

ii Ορί ζεταί ο χρο νος απο  την Αναθε τουσα Αρχη  κατ΄ εκτί μηση τών ίδίαίτεροτη τών της δίαδίκασί ας. 
Γία τον καθορίσμο  του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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