
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       20/11/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 15102 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

  ΚΗΜΔΗΣ 
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μέσω 
του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Α.Π. «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & Η 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» & ιδίων πόρων, προϋπολογισμού 129.952,00€ 
(με Φ.Π.Α.), με δυνατότητα υποβολής προσφοράς, για μία  ή και για τις δύο ομάδες: 
ΟΜΑΔΑ 1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ «PICK UP» ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ (CPV 34131000-4, 34144420-8) & ΟΜΑΔΑ 2) 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ & 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (CPV 34142000-4). 
 
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών/Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε., με 
την με αρ. 44405/27-08-2018 υπουργική απόφαση, Κωδ. ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010). Πρόσκληση    υποβολής    προτάσεων  5132/23.02.18 
(ΑΔΑ:ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Επίσης έχουν εκδοθεί οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης με Α.Α.Υ. Β/268/2018 & 
Β/29/2019. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7132.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 2019  «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας», μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και  ιδίων πόρων του Δήμου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, α) ποσού ύψους 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 64-7132.001 «Προμήθεια – οχημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού (Πράξη ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
& β) ποσού ύψους  14.952,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α 
64-7132.001 «Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού», από ιδίους πόρους 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.  
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, οδός 
Αριστομένους 8, ΤΚ 12351, Αγία Βαρβάρα, τηλ. 213 2019329, -330, ΦΑΞ 213 
2019395, Email:promhthies@agiavarvara.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 
www.agiavarvara.gr 
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  
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. 
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 
συμμετοχής, που εκδίδεται υπέρ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε ποσοστό 0,5%, επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α., της Ομάδας ή των Ομάδων για την οποία 
ή τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: α)Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 22/11/2019 και ώρα 
14.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 
09/12/2019  και  ώρα 15.00. 
Η  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την  13/12/2019 και ώρα 10.00π.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 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr   

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
γ) Νόμισμα: Ευρώ. 
Κωδικός NUTS EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 
δώδεκα μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τρεις (3) μήνες για την 
ομάδα 1 και έως έξι (6) μήνες για την ομάδα 2.  
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: 
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.  
Δημοσιότητα: 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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:      
79761  (ΟΜΑΔΑ 1)  & 79783 (ΟΜΑΔΑ 2). 
Τα τεύχη της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.agiavarvara.gr  στην διαδρομή : 
Γραφείο Προμηθειών, Διαγωνισμοί.  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους 
αναδόχους προμηθευτές (άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. A’ /04-06-2009) . 
 
 
                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                        
                                                                            ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 
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