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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

                                                   
Προκηρύσσεται  ηλεκτρονικός  ανοικτός  δημόσιος  μειοδοτικός  διαγωνισμός  με
σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την
προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 435.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ
24%.
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. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων

Εκδόσεων της Ε.Ε.

Ημερομηνία ανάρτησης 
προκήρυξης  στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

02/12/2022 06/12/2022

Ημερομηνία έναρξης 
ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών

06/12/2022 Ημέρα
Τρίτη

Ώρα
15:00 Διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικής

υποβολής προσφορών:

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

Καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών

09/01/2023
Ημέρα

Δευτέρα
Ώρα
15:00

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση προσφορών)

16/01/2023
Ημέρα

Δευτέρα
Ωρα
11:00

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α)
να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής και β)  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό  σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των επτά  χιλιάδων δεκαέξι
Ευρώ και δεκατριών λεπτών (7.016,13 €). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται
τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στα  σχετικά  άρθρα  της  διακήρυξης.  Η  δαπάνη
δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
υπηρεσία  του  Δήμου  Αίγινας  ή  το  Γραφείο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  όλες  τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22973-20019, 20032.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω54ΓΩ68-ΣΩ9





Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να
τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.  aegina  .  gr  . 

                                                                                               
                                                                                                Ο Δήμαρχος Αίγινας
                                                                                                        
                                                                                                 Ιωάννης Π. Ζορμπάς
                                                                                                

http://www.aegina.gr/
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