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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ  

ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων 

Προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, για  τθν  προμικεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ». 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 223.000,00€ (Καθαρή 

αξία: 179.838,71€ + ΦΠΑ 24 % ποςοφ φψουσ 43.161,29€). 

Η προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ II» από τον άξονα 
προτεραιότθτασ «Η τοπική ανάπτυξη και η προςταςία του περιβάλλοντοσ» με τίτλο 
«Προμήθεια μηχανημάτων ζργου ή και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ», ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ με αρ. πρωτ.: 64403/05.10.2020  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα 
«Φιλόδθμοσ ΙΙ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία 
περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια μθχανθμάτων ζργου ι και ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ», θ οποία τροποποιικθκε με τθν αρ.πρωτ.68484/16.10.2020 με νζο ΣΙΣΛΟ: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων ζργου ή και ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ». 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματοσ με ςφςτημα 

πλφςησ κάδων για τισ ανάγκεσ του Διμου, όπωσ αναφζρονται και περιγράφονται ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ Διακιρυξθσ. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

34144512-0 Απορριμματοφόρα οχιματα με ςφςτθμα πλφςθσ κάδων.  

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 04/02/2021 ημζρα Πζμπτη και 

ϊρα 12:00.μ.μ. 

Η  ηλεκτρονική  αποςφράγιςη  των  προςφορϊν  κα  γίνει  μετά τθν πάροδο τεςςάρων (4)  

εργαςίμων ημερϊν από  τθν  καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ  τουσ,  ιτοι  ςτισ 

10/02/2021 θμζρα  Σετάρτη και  ϊρα 10:00.π.μ. Σο  πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ, κα αναρτθκεί  ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf), ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr,του ΕΗΔΗ, με τον κάτωκι ςυςτθμικό αρικμό: 105410. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Η προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του 

Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ:   http://www.megara.gr 

Η  διενζργεια  του  διαγωνιςμοφ  διζπεται  από  τισ  ςχετικζσ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  

*δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  ζργων,  προμθκειϊν  και  υπθρεςιϊν-προςαρμογι  ςτισ  οδθγίεσ  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ+. 

Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά  ι  

νομικά  πρόςωπα και ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  των  προςφορϊν  είναι εννζα (9) μήνεσ  από την επόμενη τησ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον 

ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακιρυξθσ,  οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν  να  απευκφνονται  όπωσ  

αναφζρεται  παραπάνω  ςτθν θλεκτρονικι  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  

ΕΗΔΗ  μζχρι οκτϊ (8)  θμζρεσ  πριν  από  τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΑΜΟΤΛΗ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.megara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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