
 
  
         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Κίσσαµος  16/05/2016                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ. 145  
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                       Αρ. ∆ιακήρυξης  02/2016   
 
  

 
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16 κ.µ.» 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                        

 

Προκηρύσσει  τη  διενέργεια  δηµόσιου  ανοικτού  δ ιαγωνισµού  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήρ ιο  
κατακύρωσης  τη  συµφερότερη  τ ιµή ,   συνολ ικής  προϋπολογ ιζόµενης  αξ ίας   εκατόν  ενός  χιλ ιάδων  Ευρώ ,  
(101.000,00 € )  περιλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ  23% .  

Πρόκειται  γ ια  προµήθε ια  δύο  µεταχειρ ισµένων  απορριµµατοφόρων  γ ια  τ ις  ανάγκες  της  AKINHTA 
MONOMETOXIKH A.E ∆ΗΜΟΥ  ΚΙΣΣΑΜΟΥ .   
Ο  ωφέλιµος  όγκος  των   οχηµάτων  σε  απορρίµµατα  πρέπει  να  ε ίναι   16 κ .µ .  
Ο  κ ινητήρας  του  οχήµατος  πρέπει  να  ε ίναι  αντ ιρρυπαντ ικής  τεχνολογ ίας  σύµφωνα  τουλάχιστον   µε  τ ις  
προδιαγραφές   τουλάχιστον  EURO 3.  
Ο  κ ινητήρας  πρέπει  να  ε ίναι  πετρελαιοκ ίνητος  τύπου  DIESEL τετράχρονος ,  υδρόψυκτος ,  τύπου  common 
ra i l ,   κυβισµού   όχι  µεγαλύτερου  από  6000cc και  µέγ ιστης  ροπής  τουλάχιστον  900 Nm, η  ονοµαστ ική  
ισχύς  του  οποίου  πρέπει  να  υπερκαλύπτει  τ ις  ανάγκες  λειτουργ ίας  του  οχήµατος  και  να  ε ίναι  τουλάχιστον  
13 PS ανά  τόννο  µικτού  φορτ ίου .  Πρέπει  να  ε ίναι  αντ ιρρυπαντ ικής  τεχνολογ ίας  σύµφωνα  µε  τ ις  
προδιαγραφές  τουλάχιστον  EURO 3.  
Η  υπερκατασκευή  πρέπε ι  να  πληροί  τους  κανονισµούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  γ ια  πρόληψη  ατυχηµάτων  
και  προστασία  των  εργαζοµένων .  (Ευρωπαϊκή  οδηγ ία  EN  1501)  και  να  φέρει  το  σήµα  CE.  
Η  κ ιβωτάµαξα  πρέπει  να  ε ίναι  σε  καλή  κατάσταση ,   µεταλλ ική  εξ '  ολοκλήρου  από  χάλυβα  εξα ιρετ ικής  
ποιότητας ,  κλειστή   µε  έτος  κατασκευής  όχι  προγενέστερο  του  2006  .  
Η  1η  άδεια  κυκλοφορίας  των  απορριµµατοφόρων  δεν  θα  ε ίναι   προγενέστερη  του  έτους  2006.     
Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  απορριµµατοφόρων  αναλυτ ικά   περιλαµβάνονται   στην   υπ΄αρίθµ   02/2016 
διακήρυξη  (Α∆Α :  6ΘΚΗΟΛ3Ω -ΚΞ7).  CPV :  34144512-0 
Η  παράδοση  θα  γ ίνε ι  στ ις  εγκαταστάσεις  του  ∆ήµου  Κισσάµου  και   δεν  µπορεί   να  ε ίναι  µεγαλύτερη  των  
45 ηµερών  από  την  υπογραφή  της  Σύµβασης   
Ο  διαγωνισµός  θα  λάβει  χώρα  στο  κτ ίρ ιο  του  ∆ηµαρχείου  Κισσάµου  την  10η  Ιουνίου  ηµέρα  Παρασκευή  
και  ώρα  11 :00  πρωινή  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει ορισθεί από το ∆.Σ. της 

AKINHTA MONOMETOXIKH A.E ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ .   Μετά  την  παραπάνω  ηµεροµηνία  και  ώρα  
λήγει  η  προθεσµία  παραλαβής  των  προσφορών  και  όσες  προσφορές  κατατ ίθενται  θα  επιστρέφονται  ως  
εκπρόθεσµες .  Αµέσως µετά θα ακολουθήσει  η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.  
Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός  µε  τη  συµφερότερη   τιµή .   

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες αυτών, 

ενώσεις και συνεταιρισµοί,  που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα άµεσα σχετιζόµενη µε το 

αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  από  εγγύηση  συµµετοχής  υπέρ  του  συµµετέχοντος  γ ια  ποσό  που  θα  
καλύπτει  το  2%  επί  της  συνολ ικής  προϋπολογ ιζόµενης  δαπάνης .  
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις  εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, από το γραφείο της AKINHTA MONOMETOXIKH A.E ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ που 

βρίσκεται στην έδρα του ∆ήµου Κισσάµου (Εφ. Πολεµιστών 1941  αρ. 1, 73400 Κίσσαµος), τηλ 

28223 40206, 28223 40222, 28223 40204,  fax 2822083385. 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7ΩΗ5ΟΛ3Ω-ΥΑ1
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