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Προκήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και 

προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Κομοτηνής. 

         

 

 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή, 01 / 11 / 2022 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 28665 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή 

Πληρ.: Ζωή Πολίτου – Ιωάννης Γκουρτσιλίδης        

Τηλ.: 25313 52426-448-498 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr       

 

Ο Δήμος Κομοτηνής, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις 

του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 349/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Δημιουργία 

γωνιών ανακύκλωσης και προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο 

Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

κριτηρίων βαθμολόγησης όσον αφορά την προμήθεια των υλικών και βάσει τιμής όσον αφορά τις δράσεις 

ενημέρωσης/παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αριθ. 72 έως 77/2021 μελέτες της Αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου.  

Διάρκεια σύμβασης από υπογραφή της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα 

έτος ή/και μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου σε προγενέστερο χρόνο. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στα εξής CPV: 42416210-0, Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων , 

44613400-4, Κάδοι αποθήκευσης , 34928480-6, Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων , 19640000-4, Σάκοι 

και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο , 42418910-1, Εξοπλισμός φόρτωσης , 

34138000-3, Οδικοί ελκυστήρες , 34223100-7, Ημιρυμουλκούμενα, 34138000–3, Ρυμουλκό, 

42418910–1, Εξοπλισμός φόρτωσης – χοάνη και 79341100-7, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

διαφήμισης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. H χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού ύψους 

2.684.600,00 € με βάση την υπ΄αριθ. 11963/29-06-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΧΠ/AΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Ειδικότερα περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα:  

1. Την προμήθεια δέκα (10) γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα αποκομιδής έξι (6) ρευμάτων 

και είκοσι (20) γωνιών ανακύκλωσης με υπέργεια συστήματα αποκομιδής έξι (6) ρευμάτων (2.343.600,00 €).  
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2. Την προμήθεια φορητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που θα εξυπηρετεί τους 

νότιους οικισμούς του Δήμου και αφορά σε έναν (1) τράκτορα και ένα (1) ημιρυμουλκούμενο όχημα, με 

αυτόνομο σύστημα συμπίεσης 58m3 (272.800,00 €).  

3. Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, αποσκοπώντας στη διεύρυνση της 

κοινωνικής συνείδησης όσο αφορά στην ανακύκλωση (62.000 €).  

4. Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση (6.200,00 €). 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με το με 79030/22/5-8-2022 έγγραφο της Δ/νσης χορήγησης δανείων Νομικών Προσώπων [Δ7] 

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με το οποίο ανακοινώθηκε στον Δήμο Κομοτηνής ότι με την υπ’ 

αριθμ. 3783/10/28-7-2022 απόφασή του εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο 

Δήμο, συνολικού ποσού 2.684.600,00€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης για την εκτέλεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ως εξής: 1. Ποσό 2.616.400,00€, 

για την εκτέλεση του ως άνω έργου για το Υπο 1&2, με τους παρακάτω όρους ως εξής: Α] κατά 50% από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 1.308.200,00€ Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & 

Δανείων, ποσό 1.308.200,00€. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.678.400,00€ 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής 

για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Δήμου.  

Για τη συγκεκριμένη σύμβαση έχει εκδοθεί η με αρ. 27174/17-10-2022 (Α.Δ.Α.: 67ΔΨΩΛΟ-ΚΣΥ) 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου. 

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

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε. : 01-11-2022, ημέρα Τρίτη. 

Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε. : 

04-11-2022, ημέρα 

Παρασκευή. (προσωρινός 

αριθμός 2022-171056) 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
08-11-2022, ημέρα Τρίτη. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09-11-2022, ημέρα Τετάρτη. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 
09-12-2022, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 13:00 μ.μ. 
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Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 
15-12-2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 09:00 π.μ. 

Όσον αφορά την ομάδα / Υποέργο 1 ο α/α είναι ο 176353 και ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 

υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς στον ως άνω 

συστημικό αριθμό. 

Όσον αφορά την ομάδα / Υποέργο 2 ο α/α είναι ο 176358 και ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 

υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς στον ως άνω 

συστημικό αριθμό. 

Όσον αφορά την ομάδα / Υποέργο 3 ο α/α είναι ο 176360 και ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 

υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς στον ως άνω 

συστημικό αριθμό. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε 

ποσοστό 1,00% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (των ομάδων / υποέργα για τις οποίες 

υποβάλλεται προσφορά) και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 

(είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης) απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. (άρθρο 

72, παρ. 1 του ν. 4412/2016). 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη Δήμου Κομοτηνής, ή σε σημεία που θα υποδειχθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου 

στη διεύθυνση: http://www.komotini.gr. 

Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 

του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr. 

 
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

 
 

Ιωάννης Γκαράνης 

 

 

http://www.komotini.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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