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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΗΡΗΞΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ.Κυθήρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 

O Δήμαρχος Κυθήρων 

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «« Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ.Κυθήρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»». 
 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 
88536/30.11.2021  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»(ποσού  
165.000,00 ) και την απόφαση με αρ. πρωτ: 50300/28-07-2022  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H 
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών» (ποσού 60.000,00 ). 
 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στις  εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(225.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.    
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.5216 (ΑΔΑ 
ΨΗΔΡΩΛΨ-ΗΜΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2022 και 2023 και έλαβε α/α 427 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Κυθήρων με 
Κ.Α.Ε. 02.64.7131.0001  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 63ΕΠΩΛΨ-Λ98



 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Κυθήρων,  όπως περιγράφονται στην υπ αρ. 01/2022 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κυθήρων και στον κάτωθι πίνακα:   
 
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η 
ΜΟΝΑΔΕ

Σ 
ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Καλαθοφόρο 
όχημα 

Τεμάχιο 1 90.000,00 € 21.600,01   €   111.600,01   € 

2. 
Φορτωτής 
πλάγιας 
ολίσθησης 

Τεμάχιο 1 91.451,61  € 21.948,38   € 113.000,99   € 

ΣΥΝΟΛΟ 225.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Είδος CPV  

1 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 42418000-9 

 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17/02/2023 11:00 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την πάροδο εφτά 
εργασίμων ημέρων από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 
24/02/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του 
διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  
Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η προκήρυξή όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 
2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
Η Διακήρυξή θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση: http://www.kythira.gr 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kythira.gr/


ΑΔΑ: 63ΕΠΩΛΨ-Λ98



Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών-
προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
Δικαίωμα συμμέτοχης στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά. 
Ο χρόνος ισχύος των προφορών είναι έξι  (6) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για    περισσότερες    πληροφορίες    ως    προς    τα    δικαιολογητικά συμμετοχής       
και    τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ    μέχρι  οκτώ  (8)    ημέρες    πριν    από    
την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής  προφορών. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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