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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΤ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.  677 / 07 -02-2022 
 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 

      
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ ΕΛΑΣΙΚΟΥΟΡΟΤ ΕΚΚΑΥΕΑ ΥΟΡΣΩΣΗ  ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ» 
CPV: 43262100-8 / Αυτοκινοφμενοι εκςκαφείσ 

 
1. Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Θζρμου, Πλατεία οικ. Νικολίτςα, Θζρμο, Σαχ. Κϊδικασ:  30008, τθλ: 2644360128,   
fax: 2644023179 
2. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ: EL631 
3. Κατηγορία, περιγραφή και προχπολογιςμόσ – ομαδοποίηςη – χρηματοδότηςη προμήθειασ: Αφορά την 
προμήθεια ενόσ (1) καινούριου μηχανήματοσ έργων και ειδικότερα ενόσ  ελαςτικοφόρου εκςκαφέα 
φορτωτή αυτοκινούμενου για τισ ανάγκεσ των Τεχνικών υπηρεςιών καθώσ και των υπηρεςιών 
Περιβάλλοντοσ και Πολιτικήσ προςταςίασ του Δήμου Θέρμου.  
 
Αναλυτικά το είδοσ αναφζρεται  ςτθν αρ. 146/15-12-2021 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Αγρινίου για τθν εν λόγω προμικεια. 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε: 107.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 86.693,55  ΦΠΑ 24%: € 20.806,45). 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ελαςτικοφόροσ  εκςκαφζασ φορτωτισ   1 86.693,55   86.693,55   
ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α          86.693,55   

ΦΠΑ (24%) 20.806,45 

ΤΝΟΛΟ 107.500,00 € 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τησ προμήθειασ. Η δαπάνθ κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 64-7131.001 (Α-416/09.12.2021) του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου. Η παροφςα 
ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 
2017Ε05500010). 
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (υλλογικι 
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου 2017Ε05500010). του Τπουργείου Εςωτερικών 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: 
i. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
ii. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
iii. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
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5. Παραλαβή των εγγράφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για 
ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. Επίςθσ άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.dimos-thermou.gr. 
6. Διαδικαςία – Κριτήριο Κατακφρωςησ:  Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  
και  κριτιριο  ανάκεςθσ  τθσ   φμβαςθσ  τθν  πλζον  ςυμφζρουςα  από  οικονομικι άποψθ    προςφορά    βάςει  
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ  ανά είδοσ.  
7. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
8. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα πζντε (5) μηνών από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
9. Τποβολή των προςφορών – Ηλεκτρονική Αποςφράγιςη: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί  με θλεκτρονικό 
τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Η 
καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι η Σρίτη 29-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. Η 
Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» κα 
πραγματοποιθκεί Σρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ήτοι την Σρίτη 
05-04-2022 και ώρα 11:00 π.μ. ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ που ςυγκροτικθκε με τθν αρικ.      
127/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Θζρμου. 
10. Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ: 
α. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Ανζρχεται ςε 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ. υγκεκριμζνα 
ανζρχεται ςτο ποςό των 1.734,00 €. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ, ιτοι μζχρι ήτοι 150 
ημζρεσ από την επόμενη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών του Διαγωνιςμοφ. 
β. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ: Ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ και 
κατατίκεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
11.Προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του.  
12. Διάρκεια ςφμβαςησ – ειδικοί όροι εκτζλεςησ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μήνεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με όςα αναγράφονται 
ςτθν υπ αρικ. 146/15-12-2021 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Αγρινίου. 
13. Δημοςίευςη προκήρυξησ διαγωνιςμοφ: Η παροφςα Προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ 
καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Σο πλιρεσ κείμενο τθσ 
Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό 
Αφξοντα Αρικμό : 155264. Η παροφςα Περίλθψθ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 και το Ν. 3548/2007 ςε μία εβδομαδιαία εφημερίδα και ςε δφο ημερήςιεσ εφημερίδεσ 
του Νομοφ. Η παροφςα Προκιρυξθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε και ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ). Η παροφςα Προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν επίςθσ ςτο 
διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.dimos-thermou.gr ςτθ 
διαδρομι : Διακθρφξεισ – Προκθρφξεισ. 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΟΤ 
 
 
 
 ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ 
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