
                     

                                                                  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 

ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» 5ετούς διάρκειας και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», Α.Μ. 122/2019, προϋπολογισμού 1.215.800,00€ 

 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: 

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την  «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» 5ετούς διάρκειας και 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»,  με κριτήριο κατακύρωσης 

τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Α.Μ. 122/2019). 

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.215.800,00€ 

 

 Η προμήθεια αποτελείται από τα τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ 1:«Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 24m3», διάρκειας πέντε (5) ετών, προϋπολογισμού  985.800,00€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. 

ΟΜΑΔΑ 2:«Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με 

ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών 

αντικειμένων»,  προϋπολογισμού 150.000,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. 

ΟΜΑΔΑ 3:«Προμήθεια ενός (1)  ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (μεταχειρισμένο)», 

προϋπολογισμού 20.000,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. 

ΟΜΑΔΑ 4:«Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών ημιφορτηγών ανατρεπόμενων  με καύσιμο 

πετρέλαιο (μεταχειρισμένα)», προϋπολογισμού  60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. 

 Τα προς προμήθεια οχήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

34144512-0: «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων» 

42414410-8: «Γερανοί για φορτηγά» 

34136100-0: «Μικρά φορτηγά» 

34131000-4: «Ημιφορτηγά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ταχ.Δ/νση     : Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 
Τ.Κ.                : 15234 
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή  
Τηλέφωνο     : 213-20 23 893 
Email              : k.dimitriadou@halandri.gr,  

                                                                          
Χαλάνδρι,  29/11/2019 

                               Αρ. Πρωτ.: 52113 
 
 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

                                                        
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ : 

 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
 ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

                    ΤΗΣ Ε.Ε. 
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 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό 82219 (για την Ομάδα 1), 82220 (για 

την Ομάδα 2), 82221 (για την Ομάδα 3) & 82222 (για την Ομάδα 4). 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 16/12/2019   και ώρα 08:00π.μ. 
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 09/01/2020  και ώρα 15:00μ.μ. 
 

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 16/01/2020 και ώρα 10:00π.μ. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο 

μίας ή και περισσότερων ομάδων/τμημάτων (1, 2, 3 & 4) των υπό προμήθεια οχημάτων.  

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% 

επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι: 

ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(σε €) 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΟΜΑΔΑ 1   
Χρηματοδοτική μίσθωση τριών (3) Απορριμματοφόρων 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 24m3 

795.000,00 7.950,00 
(Επτά χιλιάδες 

εννιακόσια πενήντα 
ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ 2   
Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων 
αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και 
καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων 

120.967,74 1.209,68 
(Χίλια διακόσια 
εννιά ευρώ και 

εξήντα οχτώ λεπτά) 

ΟΜΑΔΑ 3 
Προμήθεια ενός (1)  ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο 
(μεταχειρισμένο) 

16.129,03 161,29 
(Εκατόν εξήντα ένα 

ευρώ και είκοσι 
εννέα λεπτά) 

ΟΜΑΔΑ 4 
Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών ημιφορτηγών ανατρεπόμενων  
με καύσιμο πετρέλαιο (μεταχειρισμένα) 

48.387,10 483,87 

(Τετρακόσια 
ογδόντα τρία ευρώ 
και ογδόντα επτά 

λεπτά) 

          ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2+3+4 980.483,87 9.804,84 

(Εννέα χιλιάδες 
οχτακόσια τέσσερα 
ευρώ και ογδόντα 
τέσσερα λεπτά) 

 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους. 

 Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019 

 Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ». 

Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.        
       

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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