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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.1453 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ- 
ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 

 
CPV: 43210000-8  /  Mηχανήματα χωματουργικών εργασιών 

με σφραγισμένες προσφορές για την : 

«Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου διαμορφωτή γαιών (Grader) Δήμου Θέρμου» 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμου, Πλατεία οικ. Νικολίτσα, Θέρμο, Ταχ. Κώδικας:  30008, τηλ: 2644360127,   
fax: 2644023179 
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 
3. Κατηγορία, περιγραφή και προϋπολογισμός – ομαδοποίηση – χρηματοδότηση προμήθειας: Αντικείμενο 
της σύμβασης είναι η  προμήθεια ενός νέου μηχανήματος ισοπεδωτή – διαμορφωτήρα γαιών τύπoυ Grader 
μετά του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού με σκοπό να εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
προσβασιμότητα της οδοποιίας του Δήμου Θέρμου , επιτυγχάνοντας  ταυτόχρονα χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή , δοκιμασμένο για την καλή 
λειτουργία του , κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνής κανονισμούς, ώστε η 
λειτουργία του να είναι ασφαλής και στιβαρή.  
Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στην αρ. 6/28-01-2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγρινίου για την εν λόγω προμήθεια. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 298.387,09  ΦΠΑ 24%: € 71.612,91). 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Διαμορφωτής γαιών 1 298.387,09 298.387,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 298.387,09 

ΦΠΑ (24%) 71.612,91 

ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 € 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των της προμήθειας. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 30-7131.003 (Α-56/ 30.1.2020) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2017ΣΕ05500010 για το ποσό των 170.000,00 € και από ίδιους πόρους - για το ποσό των 200.000,00 € -  , 
του Δήμου Θέρμου. 
Η σύμβαση αφορά την Πράξη : «Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου διαμορφωτή γαιών (Grader) Δήμου 
Θέρμου» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 60700/31-10-2018 (ΑΔΑ ΩΘΕΩ465ΧΘ7-7ΧΖ) του Υπουργού Εσωτερικών. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής: 
i. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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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δ) 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. 
ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
iii. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
5. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-thermou.gr. 

6. Διαδικασία – Κριτήριο Κατακύρωσης:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές  
και  κριτήριο  ανάθεσης  της   Σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη    προσφορά    βάσει  
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  ανά είδος.  
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
9. Υποβολή των προσφορών – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη, 28/4/2020 και ώρα 12:00 π.μ.. Η 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 
πραγματοποιηθεί Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι την 
Τρίτη, 5/5/2020 και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ.      
31/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου. 
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
α. Εγγύηση συμμετοχής: Ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα 
ανέρχεται στο ποσό των 5.967,74  €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι ήτοι 210 
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
β. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα 
οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων και η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά 
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Το ποσό της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσοστό των 2% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
11.Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του.  
12. Διάρκεια σύμβασης – ειδικοί όροι εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με όσα αναγράφονται 
στην υπ αριθ. 6/28-01-2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 
13. Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά 
μέσα για δημοσίευση στις 18/03/2020 με αριθμό 20-138649-001 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης ,η Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν  
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 89894. Η 
παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το 
Ν. 3548/2007 σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού. Η παρούσα 
Περίληψη Διακήρυξης  και η Διακήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-thermou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης η  Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimos-thermou.gr   στην διαδρομή : ► 
Διακηρύξεις – Προκηρύξεις.  
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 
 
 
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 

http://www.dimos-thermou.gr/
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