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∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

�  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
�  ΚΗΜ∆ΗΣ 
� ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ∆ΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» & Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ο ∆ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας – προµήθεια οχηµάτων ∆ήµου Αγίας 

Βαρβάρας µέσω του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» & ιδίων πόρων, 

προϋπολογισµού 129.952,00 συµπ/νου Φ.Π.Α.. 

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, οδός 

Αριστοµένους 8, ΤΚ 12351, Αγία Βαρβάρα, τηλ. 213 2019330, -330, ΦΑΞ 213 

2019395,  

Email:promhthies@agiavarvara.gr, Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 

www.agiavarvara.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: α) Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, 

πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & το 

Γραφείο Προµηθειών, τηλέφωνα 2132019330-329 & την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας 

Βαρβάρας www.agiavarvara.gr    

3. Κωδικός CPV: 34131000-4,34144420-8,34142000-4. 

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε 

χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

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

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα:08/03/2019 και ώρα 

13:00. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στο σύστηµα: 

01/04/2019  και  ώρα  15:00µ.µ.  

Η  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 05/04/19 και ώρα 11.30 π.µ.(δηλαδή 4 εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών)  

 Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 



  

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το 

σύνολο των οµάδων ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά.. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 

απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής 0,5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού, 

που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (524,00€). 

∆ιάρκεια σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για την οµάδα Α΄ σε τρεις  

(3) µήνες και για την οµάδα Β΄ σε έξι (6) µήνες  από την υπογραφή της. 

5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και 

σύµφωνα µε το Ν.4412/16. 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν & δεσµεύουν τους 

συµµετέχοντες για δώδεκα (12) µήνες. 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 8.Χρηµατοδότηση: Φορέας  χρηµατοδότησης  της  παρούσας   σύµβασης   είναι   το   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  µε την µε αρ. 44405/27-8-18 απόφαση, µε την οποία 

εντάχθηκε η προµήθεια στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον 

άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» µε 

τίτλο«Προµήθεια Μηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού».  

[Πρόσκληση    υποβολής    προτάσεων     (Α∆Α : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ)]. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 129.952,00€ µε 

ΦΠΑ & βαρύνει τον Κ.Α. 64.7132.001, AAY B/268/17-12-18 και Β/29/15-01-19 

του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018 & 2019 ως 

συνεχιζόµενη προµήθεια. Το ποσό ύψους 115.000,00€ προέρχεται µέσω 

χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών  & ποσό ύψους  15.000,00€, θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

9. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα θα δηµοσιευτεί σε µια εβδοµαδιαία και µία ηµερήσια 

εφηµερίδα. Οι δαπάνες δηµοσιεύσεις στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρµόδιου φορέα για τις διαδικασίες 

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

∆ιεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

 

                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                        
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
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