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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» 
 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης προκηρύσσει εθνικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή 

διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ».Ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Η 

προμήθεια  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων   (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω    της    διαδικτυακής   πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.promitheus.gov.grκαι  έλαβε Συστημικό Αύξοντα  Αριθμό:  

Κωδικός CPV Περιγραφή προμήθειας Συστημικός Αύξοντας 
Αριθμός 

34144512-0 Απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή 
απορριμμάτων 

104712 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, η αποσφράγιση θα γίνει από την 

επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο 
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άρθρο 221 § 1 του Ν.4412/2016. Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

Tο αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με 

συμπιεστή απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

Αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά ή προσφορά υπό αίρεση δεν γίνεται δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

Τόπος παράδοσης: Λεχαινά  

 Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ως αναθέτουσα αρχή, προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

και δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.andravida-killini.gr 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση 

της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τμήμα προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής  

Τηλέφωνο:   2623360829 

E-mail:   e-diagonismos@andravida-killini.gr 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:  

Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 

Τηλέφωνο: 2623360841 

Δ/νση διαδικτύου:http://www.andravida-killini.gr 
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