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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 

(Χαµηλότερη Τιµή), ανά τμήμα μίσθωσης,  για την ανάθεση της σύµβασης του έργου : 

" ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ 16
ΗΣ

 ΚΑΙ 17
ΗΣ

 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2019  " 

Προϋπολογισµού δηµοπράτησης :  74.400,00 € Ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

                                                                60.000,00  € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων 

(Προεδρικών Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους 

όρους της Διακήρυξης, καθώς και της 126/2019 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου 

Αγρινίου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 

η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

134- 138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Διεύθυνση και σηµείο επαφής απ' όπου µπορεί να διατεθεί το κείµενο της διακήρυξης καθώς και τα 

λοιπά τεύχη δηµοπράτησης είναι ο ειδικός, δηµόσια προσβάσιµος, χώρος "Ηλεκτρονικοί 

Διαγωνισµοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗ∆ΜΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής www.dimos-thermou.gr  (Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό 

θα δίνονται από τo Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήµου Θέρμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, Δηµαρχείο Θέρμου, Τ.Κ. 301 00,  Τηλ: 26443-60127, Fax: 26440-23179, Απόστολος Τσινιάς). 

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών : 27/12/2019 10:00  π.µ. 

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης προσφορών : 03/01/2020 10:00 π.µ. 

Δικαίωµα συμμετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, τα μέλη 

αυτών που είναι εγκατεστημένα : 

i. σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

ii. σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
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iv. σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

Τα έξοδα Δηµοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα  (12) ηµερολογιακούς μήνες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης ή εώς  τη λήξη του προϋπολογισμού της μίσθωσης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του δήμου. Το CPV έργου είναι: 43210000-8, 43200000-5, 

43250000-0, 43211000-5, 34134200-7. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους του Άρθρου 72 παράγραφος §1.α του N. 

4412/2016 (Α’ 147), συνολικού ύψους 1.200,00 € ευρώ αν κατατεθεί η προσφορά για το σύνολο των 

τμημάτων του διαγωνισμού, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

προ ΦΠΑ για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα ειδών όπως καθορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης 

της υπηρεσίας. Ο χρόνος των εγγυητικών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 150  ηµερών από την 

ημερομηνία  δημοπράτησης. 

 Το αποτέλεσµα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Θέρμου. 

 

 

Θέρμο,   2 /  12 /2019 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
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