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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 «Προμήθεια ενός (1) καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου πλυντηρίου  κάδων 

απορριμμάτων» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται 
στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για 
την Προμήθεια ενός (1) καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου πλυντηρίου  κάδων 
απορριμμάτων εκτιμώμενης αξίας 129.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (CPV: 34144000-8).  
1. Διεύθυνση φορέα προμήθειας    : Πλατεία Νέστορα, 24 001 Πύλος 
2. Αριθμός τηλεφώνου       : 27230-22221 
3. Αριθμός FAX       : 27230-28279 
4. Σύστημα δημοπράτησης      : Ανοιχτός διαγωνισμός 
5. Ως κριτήριο κατακύρωσης της  
    σύμβασης θα είναι      : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
                                    βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
6. Πληροφορίες παρέχονται από  την υπηρεσία του φορέα που  εκτελεί τον διαγωνισμό    
στην     διεύθυνση                   : Πλατεία Νέστορα, 24 001 Πύλος 
    υπό του αρμοδίου υπαλλήλου    : Βοντίτσου Αγγελική  
    στο τηλέφωνο      : 27233-60255 
    e-mail       : aggelikivon@gmail.com,  
                                                           
    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  08:00 έως 14:30 μέχρι και την προηγούμενη του   
    διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.  
7. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό να είναι ίση με 2.596,77€ 
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίσθηκε σε ποσοστό  4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης  
9. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 17.00μμ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
10. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ, στη διεύθυνση: http://www.pylos-
nestor.gr  και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
11. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ: 
Α) Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
Β) Εφημ. ΘΑΡΡΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
Γ) Εφημ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  
Δ) SITE www.pylos-nestor.gr 
Ε) ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΣΤ) ΚΗΜΔΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

   

     Πύλος         13/05/2022 
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