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 ΠΡΟΣ: 

Τη Δ/νση των Εφημερίδων
α) Γενική Δημοπρασιών  

             β)Ηχώ των Δημοπρασιών 
γ) Κορινθιακή  Ημέρα
δ) Φωνή της Κορινθίας
ε) Κορινθιακή  

     
ΘΕΜΑ:  «Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης  δημοπρασίας προμήθειας 

μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών»

Σας αποστέλλουμε περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, 
και σας παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της σε επόμενο φύλλο των εφημερίδων σας μέχρι 
την 14η Δεκεμβρίου 2017, και την αποστολή στο Δήμο μας τριών (3) φύλλων των 
εφημερίδων σας μαζί με το σχετικό τιμολόγιο για την εξόφλησή του.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, 
ανοικτό διαγωνισμό άνω του ορίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η προμήθεια αφορά τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα και ένα (1)  καλαθοφόρο 
όχημα, ως περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι Πίνακα :

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τμχ.)

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€)

ΦΠΑ         
24%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€)

1ος τμηματικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων»
Α.1  Απορριμματοφόρο όχημα  

τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16 m3 με 
σύστημα πλύσης

240.000,00 2 480.000,00 115.200,00 595.200,00

Α.2  Απορριμματοφόρο όχημα  
τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16 m3 με 
σύστημα πλύσης και 
γερανό

280.000,00 1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 760.000,00 182.400,00 942.400,00
2ος τμηματικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»

Β.1  Καλαθοφόρο όχημα 20m  165.000,00 1 165.000,00 39.600,00 204.600,00
ΣΥΝΟΛΟ Β 165.000,00 39.600,00 204.600,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 925.000,00 222.000,00 1.147.000,00



Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.1

            Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 14η/01/2018, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 21:30. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  Διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/2013 (ΦΕΚ/Α’/29-05-2013) και την υπ΄ αριθ. 56902/215 (Β΄ 1924/2.6.2017) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 

Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από τα δικ/κά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης, θα υποβάλλουν και  εγγυητική επιστολή  
συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., ανά Τμηματικό Προϋπολογισμό, ήτοι:
1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός :    15.200,00 € (δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) 
2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός :    3.300,00 € (τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 
ενέσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή και όλους 
τους τμηματικούς προϋπολογισμούς.

Η οικεία διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την 7η/12/2017, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.loutraki.gr  την 8η/12/2017 .
 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών 
του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Καλογήρου Μελπομένη  
τηλ. 27443 -60.167, E-Mail: info@loutraki.gr).

         Ο   Δήμαρχος
   

                            Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσίευση στους πίνακες ανακοινώσεων
Δήμου με αποδεικτικό




