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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 

ΟΡΙΧΝ (ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ) 
ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ» 

 
Ο Δήμαπσορ Δςτικήρ Ασαΐαρ 

Πποκηπύσσει: 
 

Γεκόζην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
γηα ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 69.998,00€ με ΦΠΑ 24%. 
(αμία πξν Φ.Π.Α. 56.450,00). Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ βηβιίνπ Ι θαη είλαη «θάησ ησλ νξίσλ». Σο κπιτήπιο 
ανάθεσηρ τηρ σύμβασηρ είναι η πλέον σςμυέποςσα από 
οικονομική άποτη πποσυοπά βάσει βέλτιστηρ σσέσηρ 
ποιότηταρ – τιμήρ. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ΣΜΗΜΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Π.Γ.Δ. 
θσδηθόο: ΑΔ 055 2017Δ05500010.Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ 
ζύκβαζε βαξύλεη ηνλ κε Κ.Α.: 64-7132.0002 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 
Αραΐαο. Η ζύκβαζε είλαη εληαγκέλε ζην Πξόγξακκα 
«ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» «Πξνκήζεηα νρεκάησλ». Πξόγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - Π.Γ.Δ. ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΔ 055 
2017Δ05500010 ποσό 69.998,00 € 
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε «Πξνκήζεηα Ορεκάησλ». Η 

ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα. 

ΣΜΗ-
ΜΑ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

CPV 

Α Μεηαρεηξηζκέλν 
πεηξειαηνθίλεην εκηθνξηεγό 
δηπινθάκπηλν  4x4, αλνηθηνύ 
ηύπνπ 

17.360,00 34113000-2 

Β Μεηαρεηξηζκέλν  
αλαξξνθεηηθό ζάξσζξν 

38.998,00 34144431-8 

Γ Μεηαρεηξηζκέλν  IXE ηύπνπ 
SUV 4Υ4 

13.640,00 34113000-2 

 

ΑΔΑ: ΨΒΨΒΩ9Ν-06Λ





Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ή όια ηα 

ηκήκαηα. Αλαιπηηθόηεξα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ νρεκάησλ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ από 13/07/2020 Μειέηε ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο αξηζκ. 10773/23-11-2020 

(ΑΓΑΜ 20PROC007698518). 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο 

θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 

.34113000-2 και 341444431-8 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα ηζνύηαη κε ην ρξνληθό 

δηάζηεκα, πνπ αλαθέξεηαη σο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα είδνπο από ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ θαη δελ ζα 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπρ έξι μήνερ.  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ύςνπο 

2% (επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α.)πνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζό αλά ηκήκα σο εμήο:  

ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΟ ΠΟΟ 
ΕΓΓΤΗΗ 

Α Μεηαρεηξηζκέλν πεηξειαηνθίλεην 
εκηθνξηεγό δηπινθάκπηλν  4x4, αλνηθηνύ 
ηύπνπ 

280,00€ 

Β Μεηαρεηξηζκέλν  αλαξξνθεηηθό ζάξσζξν 629,00€ 
Γ Μεηαρεηξηζκέλν  IXE ηύπνπ SUV 4Υ4 220,00€ 
 

Έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 24/11/2020 θαη ώξα 8:00 εκέξα 

Σξίηε. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ την 

8/12/2020, ημέπα Σπίτη και ώπα 15:00. 

Απνζθξάγηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ την 9/12/2020 

ημέπα Σετάπτη και ώπα 11:00. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Αραΐαο θαη ζπγθεθξηκέλα ώζνπ Σαπξνκελενο 50 

Έληππα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό δίλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, νδόο Γεμακελνύ 36, Σ.Κ. 25200, Κάησ 

ΑΔΑ: ΨΒΨΒΩ9Ν-06Λ





Αραΐα, από ηελ ππάιιειν, Αγγειηθή Οξδίηε θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο ή από ηελ ηζηνζειίδα www.ddachaias.gr 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηνο 

ειεθηξνληθά ζηελ θάησζη δηεύζπλζε θάλνληαο αλαδήηεζε ζηνλ 

θαηάινγν ησλ πξνθεξύμεσλ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό ΑΓΑΜ ΑΓΑΜ 

20PROC007698518 ή/θαη κε ηνπο θσδηθνύο CPV 34113000-2, 

34144431-8. 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution

=e1s1 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΨΑ 

 
 
 

ΠΤΡΙΔΧΝ ΜΤΛΧΝΑ 

http://www.ddachaias.gr/
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