
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 
 

     Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ «Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων» μέσω του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς»                
και ιδίων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού                              
ύψους € 946.129,03, συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 227.070,97, γενικό σύνολο ποσού ύψους € 1.173.200,00                
και για την Κατηγορία Β΄ «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου» μέσω του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»                           
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και ιδίων πόρων για την κάλυψη                  
των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους € 514.354,84, συν Φ.Π.Α. 24%                           
ποσού ύψους € 123.445,16, γενικό σύνολο ποσού ύψους € 637.800,00, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την βέλτιστη σχέση  τιμής  – ποιότητας.   

1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10, 18450 Νίκαια 
Τηλέφωνο: 2132075/241-326  
Ιστοσελίδα: www.nikaia-rentis.gov.gr 

2. Προϋπολογισμός: 
Συνολικός προϋπολογισμός Κατηγορίας Α + Κατηγορίας Β ποσού ύψους € 1.811.000,00 (Ένα εκατομμύριο 
οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων Ευρώ). 

3. Διάρκεια σύμβασης: 
Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης & κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 2.3.1 άρθρο της Διακήρυξης Δημάρχου. 

5. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
Ορίζεται η 19

η
/04/2021, ημέρα Δευτέρα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου.  

6. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 
Ορίζεται 18

η
/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 

7. Ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. 
Ορίζεται η 24

η
/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ.. 

8. Παροχή Διευκρινίσεων: 
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ήτοι έως την 07

η
/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 2.2.2 και στον 4.1 όρο της σχετικής Διακήρυξης Δημάρχου. 

9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Την 13

η
/04/2021. 

10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη www.nikaia-rentis.gov.gr. 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ –  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ –  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Πληροφορίες: Μαρινοπούλου Αγγελική    
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια  
Τηλ.: 2132075/241-326 
Fax:  2132075/327 
e-mail: promitheies@nikaia-rentis.gov.gr  
 

Νίκαια: 19/04/2021  

Αρ. Πρωτ.: 11886 
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