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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των 

Ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με κριτήριο ανάθεσης 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 179.838,71 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

223.000,00 ευρώ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με: την αριθμ. πρωτ. 

64403/5-10-2020 Απόφαση Επιχορήγησης Δήμων με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) και την αρ. πρωτ.: 

68484/16.10.2020 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  με τίτλο: «1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 

απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από 

το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV: 34142300-7 ‘’ανατρεπόμενα οχήματα’’ και 34221000-2 ‘’κινητά εμπορευματοκιβώτια 

ειδικής χρήσης’’). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4 Οκτωβρίου 2021 

Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε διαφορετικούς συστημικούς διαγωνισμούς, που έχουν ως εξής: 

Τμήμα 1 (α/α: 139565:  Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5tn με γερανό και αρπάγη: τεμάχιο ένα (1) 

Τμήμα 2 (α/α: 139456): Κλειστό απορριμματοκιβώτιο (κοντέϊνερ) χωρητικότητας 30 κ.μ., τεμάχια τρία (3) 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε κατά τμήμα 

είτε για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών. 

ΑΔΑ: ΨΜΟΖΩΛ1-ΑΗΚ



Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων 

για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ. 

Αναλυτικά: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5tn με γερανό 

και αρπάγη 
95.000,00 € 1.900,00 € 

2 Κλειστά απορριμματοκιβώτια (κοντέϊνερ) 
χωρητικότητας 30 κ.κ. 

84.838,71 € 1.697,00 € 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διαδικασίας παρέχονται από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – 

Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, e- mail: nitsa@lavrio.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 

στον ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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