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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται  ανοικτός  δημόσιος  ηλεκτρονικός διαγωνισμός  για  την  παροχή  υπηρεσίας  που
αφορά την μεταφορά των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου με οχηματαγωγά πλοία από την
Αίγινα στον Πειραιά, για την εναπόθεση των απορριμμάτων της νήσου στο ΧΥΤΑ Φυλής, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68 € πλέον του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της  υπ’  αριθμ.  23/2022  μελέτης  που  συντάχθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  &
θεωρήθηκε αρμοδίως. 

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. 
 

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

22/12/2022

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρι-
κό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)

22/12/2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 22/12/2022. ώρα 15:00΄

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προ-
σφορών

09/1/2023, ώρα 15:00΄

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στα σχετικά
άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει
το 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 4.183,73
ευρώ 
Αντίγραφο  της  διακήρυξης  μπορούν  να  παραλάβουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το  Γραφείο  της
Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22973-20036, 20019.
Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα του
Δήμου www.  aegina  .  gr  . 

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
 
                

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS ZORMPAS
Ημερομηνία: 2022.12.22 11:50:36 EET
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 9ΞΡΘΩ68-ΑΚ6
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.12.22 11:58:22
EET
Reason:
Location: Athens

22PROC011881922 2022-12-22


