
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την 
΄΄προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16m3,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:  
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
      Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
      ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α 
      Τ.Κ. 19002 NUTS: GR300 
      Διεύθυνση ιστοσελίδας:http://www.paiania.gov.gr 
     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 20 30 721 
      ΦΑΞ: 210 66 47 317 
      Ε-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
2. Τίτλος: Προμήθεια ΄΄ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ΑΔΑ: 
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6΄΄ 

3. Υπό προμήθεια είδη – ποσότητες:  
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται 
αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α της διακήρυξης. 

4. Κατανομή σε τμήματα: Όχι.  
5. Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: ΄΄ Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3΄΄ 
120.967,74 πλέον 24% ΦΠΑ. 

 
6. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  

120.967,74 ΕΥΡΩ  (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
29.032,26 ΕΥΡΩ  (Φ.Π.Α. 24%)        
150.00,000  ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)   

7. Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 
χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.  

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Δ/νση: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α 
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρμόδιος Υπάλληλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.  
Τηλέφωνο: 213 20 30 721 
E-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr 

ΠΑΙΑΝΙΑ 30/06/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 8297 
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Για την υπογραφή των συμφωνητικών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος προ Φ.Π.Α. 

9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους. της αναθέτουσας αρχής. 
10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:  

Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:         
http://www.paiania.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( 
www.eprocurement.gov.gr). 

11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 03/07/2020 (Α.Σ:93066).Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 17/07/2020. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήτοι 23/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των 
προσφορών είναι η Ελληνική. Χρόνος ισχύος των προσφορών:2 μήνες. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του 
Ν.4412/16. 

13. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
14. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης 

περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

       ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
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