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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

1. Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο Λαθσλίαο κε δηεύζπλζε Διεπζεξνιαθώλσλ 1 ΓΤΘΔΙΟ 
ΣΚ 23200, ηει. 2733360300 Fax:27330-23813 Σ.Κ. 23200 πξνθεξύζζεη Ηιεθηξνληθό 
Γηεζλή Αλνηθηό Γεκόζην Γηαγσληζκό γηα ηελ Ππομήθεια λοιπού εξοπλιζμού 
(μηχανήμαηα μονάδαρ κλειζηήρ κομποζηοποίηζηρ Γ. Αναηολικήρ Μάνηρ) γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. 

2. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 300.000,00 επξώ (κε ΦΠΑ 24%) 

3.Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

Ηκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε 

Ηιεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21- 
10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΣΟΠΟΤΠΟΒΟΛΗΠΡΟΦΟΡΑ: 
Η δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 
30-12-2016 και ώπα 10:00 π.μ. 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ και ώπα ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  
07-02-2017 και ώπα 10:00 π.μ.. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηώλεηαη απηόκαηα 
από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπΝ.4412/2016. 

4. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. –
Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία 
εγγξαθήο. 
5. Η Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ην δηαγσληζκό είλαη ην δύο (2) ηοιρ εκαηό (%) 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ήηνη 4.840,00Δπξώ.  
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6. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο, 
πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 
εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο πξηλ από ηελ ιήμε ηεο, θαη θαη' 
αλώηαην όξην ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
7.Η Γηαθήξπμε ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 
Μάλεο,www.anatolikimani.gov.gr 
8. Η παξνύζα ζα δεκνζηεπηεί κία θνξά : 
ην Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη 
ζηνλ Σύπν ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία . 
Θα αλαξηεζεί επίζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 
Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα απνζηαιεί ζην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λαθσλίαο . 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν . 

 

                                                                                           Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

Αλδξεάθνο Πέηξνο 
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