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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
προϋπολογισμού μελέτης 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  

Τμήμα 1. Επουλωτικό λάκκων  

Τμήμα 2. Δονητική πλάκα - συμπιεστή εδάφους, διπλής κατεύθυνσης, πεζού χειριστή  

Τμήμα 3. Οδοστρωτήρας κυλινδρικός ασφάλτου – εδάφους, πεζού χειριστή  

Τμήμα 4. Αεροσυμπιεστή διπλού μοτέρ  

Τμήμα 5. Αυτόνομο, συρόμενο πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού & ατμού.  

Τμήμα 6. Αρθρωτό, αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο με πρόσθετο πολυλειτουργικό εξοπλισμό. 

 
Τα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 
43412000-4 «μηχανήματα ανάμειξης αμμοχάλικου με πίσσα», 42123400-1 «αεροσυμπιεστές» , 42924730-
5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση»,  34144431-8 «Αυτοκινούμενα απορροφητικά 
σάρωθρα». 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα ως άνω τμήματα (1 έως 6).   
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά περίπτωση σε: 

ΤΜ.1 360 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) ΤΜ.4 90 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) 

ΤΜ.2 120 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) ΤΜ.5 360 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) 

ΤΜ.3 120 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) ΤΜ.6 360 ΗΜΕΡΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της    

διαδικτυακής   πύλης http://www.promitheus.gov.gr (συστημικοί αριθμοί: ΤΜ.1=173010, 

ΤΜ.2=173184, ΤΜ.3=173186, ΤΜ.4=173188, ΤΜ.5=173189, ΤΜ.6=173190). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13-10-2022 και ώρα 13:30 μ.μ.  

 

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

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (URL): www.cityofpyrgos.gr καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Στοιχεία επικοινωνίας για 

πληροφορίες (E-mail& τηλέφωνο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ): npdd@1489.syzefxis.gov.gr, 2621362419. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Πύργος,            27     /    9     / 2022 
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