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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                                       ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3  και ενός (1) κινητού
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων»

                                                                     Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
 προκηρύσσει   ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη  αναδόχου
εκτέλεσης της «Προμήθειας  ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3  και
ενός (1) κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων »

 εκτιμώμενης αξίας  223.000,00€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%  με   κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας.  

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας,
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ανδρέου Λόντου 34 Τ.Κ 25100
Τηλ.:26910-22978, 26910-25555(εσωτ. 149)
Telefax:26910-22978,
E-mail: prom@aigialeia.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: ΕL 632
2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα: Άμεση και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  υπάρχει  στη

διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr.
3.  Κωδικός  CPV : Απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  πρέσας  CPV  34144512-0  και  Κινητός

πετρελαιοκίνητος τεμαχιστής πρασίνων CPV 16600000
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή για τμήμα 
αυτής, όπως παρουσιάζεται στην υπ’ αριθμ. 55/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται  δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για

άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,  και  να δύνανται να παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης ή  όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξης. Οι ανωτέρω 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. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης(χωρίς ΦΠΑ) του
προσφερόμενου είδους και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στη διακήρυξη

6. Παραλαβή προσφορών: 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η     10 /  9 / 2021  και η ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Η ημέρα
λήξης υποβολής προσφορών είναι η   24 /  09 /2021  και η ώρα λήξης 19:00 μ.μ 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις     30  /9 /2021  και ώρα 10.00π.μ.

7. Δημοσιεύσεις:

 Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  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 Συστημικούς  αριθμούς:  136398  Προμήθεια  ενός  (1)
απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσας  χωρητικότητας  16m3  &  138898  Προμήθεια  ενός  (1)
κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και  μία εβδομαδιαία
του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης),  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   www.aigialeia.gov.gr. 
B.  Έξοδα δημοσιεύσεων

    Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
8)  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει
τους Κ.Α. 62-7132.003 και ΚΑ 62-7132.002  του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                           Καλογερόπουλος Δημήτριος
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