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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€), βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού 

μικτού βάρους 7.5 τόνων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας». 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/2/2021  και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί (αποσφράγιση τεχνικών προσφορών-δικαιολογητικών) με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12/2/2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:30πμ. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων, αδρανών υλικών κλπ. Το μικτό 

φορτίου του οχήματος θα είναι περίπου 7,5 tn. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34134200-7 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.556 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.900 €,  ΦΠΑ : 13.656 €). Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 20.7135.0003 και 64.7131.0002 σχετικές πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου 

Ύδρας και από τη ΣΑΕ- 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό 

2017ΣΕ05500010. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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  
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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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν τριάντα οκτώ ΕΥΡΩ (1.138,00 €) και πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΎΔΡΑΣ 

 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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