
                                                      

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

              ΔΗΜΟΣ  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Προμήθεια οχημάτων συλλογής και αποκομιδής 

απορριμμάτων 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 23 / 2020 

Αρ. Πρωτ.:  3841 / 11 - 09 - 2020 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   

Ο Δήμος Επιδαύρου προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, (αρθρ. 117 του 
Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των προδιαγραφών της μελέτης, για την προμήθεια δύο (2) 
μεταχειρισμένων ημιφορτηγών, πετρελαιοκίνητων οχημάτων 4x4, τύπου pickup, 1,5 

καμπίνας, συνολικής αξίας 34.999,00 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2020 εγκεκριμένη τεχνική 
μελέτη. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Επιδαύρου (Ο.Τ.Α.), Πλατεία Καραϊσκάκη 9 – ΛΥΓΟΥΡΙΟ  Τ.Κ. 21052, 
Τηλ. 2753360119, Fax 2753360102, Ε-mail: dimasc@otenet.gr Ιστοσελίδα Δήμου: 
www.epidavros.gr,  (NUTS: EL 651  Νομός Αργολίδος). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 28.225,00 € + 6.774,00 € Φ.Π.Α. 24% = 
34.999,00 €. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV : 34131000-4 (Ημιφορτηγά) 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΥΠ.ΕΣ. απόφαση 28969/05-04-2020 (ΑΔΑ 
ΨΩΕΠ46ΜΤΛ6-24Ν), Προμήθεια οχημάτων – Προμήθεια συστημάτων συλλογής και 
αποκομιδής απορριμμάτων και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 20-7131.005 του προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2020 του Δήμου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 
περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου. Τα τεύχη της προμήθειας θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Επιδαύρου, 
www.epidavros.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και 
να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Επιδαύρου τηλ. 27533 – 60119 Δαβάκος Χρήστος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Επιδαύρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 9 στο Λυγουριό με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών 10:00 π.μ. από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία 

θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
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