
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγία Βαρβάρα 28/05/2021 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                    Αρ.πρ.  10791 

Αριστοµένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα 
Τηλ: 213-2019339, -385 
Φαξ: 213-2019395 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την 

«Προµήθεια οχηµάτων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», µέσω του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ», εκτιµώµενης αξίας 502.820€ (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%). Η πίστωση για την συνολική προµήθεια 
(οµάδες 1 ως και 5) θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-7132.001, 62-7132.001, 62-7132.002  
προϋπολογισµού  του έτους 2021. 

 
CPV  : 34144512-0, 34131000-4, 43313000-1, 34144420-8, 34131000-4, 43313000-1, 

34144420-9, 34130000-7, 43260000-3 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης.  

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου. 
Η προµήθεια χωρίζεται σε πέντε (5) οµάδες : ΟΜΑ∆Α 1: ∆ύο (2) Καινούρια απορριµµατοφόρα 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 µε δυνατότητα µεταφόρτωσης, ΟΜΑ∆Α 2: Καινούριο 
ηµιφορτηγό 4x4 τύπου pickup µονής καµπίνας µε  αφαιρούµενη εκχιονιστική λεπίδα και 
αλατοδιανοµέα, ΟΜΑ∆Α 3: Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου pickup µονής καµπίνας µε 
αφαιρούµενη πυροσβεστική µονάδα, ΟΜΑ∆Α 4: Καινούριο κλειστό φορτηγό τύπου Van, 
ΟΜΑ∆Α 5 : Ελαστικοφόρος φορτωτής  πλάγιας ολίσθησης 50HP. 
 
Φορέας  χρηµατοδότησης  της  σύµβασης   είναι   το   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  µε την µε 
αρ. πρωτ. 44405/27.08.2018 (Α∆Α: Ω7ΤΖ465ΧΘ7-4ΞΠ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί 
ένταξης Πράξης του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Ι «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» και  µε 
την µε αρ. πρ. 83448/22.11.2019 (Α∆Α: Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
για την επιχορήγηση ∆ήµων, πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και 
λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων 
υλικών» & µε την µε αρ. 68484/16.10.2020 (Α∆Α: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆) περί 1ης Τροποποίησης 
της µε αρ. πρ. της 64403/05.10.2020 απόφασης επιχορήγησης µε τίτλο «Προµήθεια 
µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, από την  31/05/21, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα  
14.00 π.µ, έως και την καταληκτική ηµεροµηνία 25/06/21 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00. 

Συστηµικοί Αύξοντες Αριθµοί : Οµάδα1: 133152, Οµάδα 2: 133194, Οµάδα 3: 133195, 

Οµάδα 4: 133196, Οµάδα 5: 133197 
 

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας αποτελεί: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά για την κάθε οµάδα οχηµάτων. 

Προσφορές υποβάλλονται για µία οµάδα, δύο ή για το σύνολο των οµάδων. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 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 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 δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
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εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, ύψους 0,2% υπολογιζόµενου επί της εκτιµώµενης αξίας (του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού) εκτός ΦΠΑ, της κάθε οµάδας ή του συνόλου των  οµάδων για την/τις 
οποία/ες υποβάλλεται προσφορά και θα απευθύνεται στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και έως έξι (6) µήνες για τα 
οχήµατα της ΟΜΑ∆ΑΣ 1, για τα οχήµατα των ΟΜΑ∆ΩΝ 2, 3 & 4 έως 3 µήνες, & το όχηµα της 
ΟΜΑ∆ΑΣ 5 έως 150 ηµερολογιακές ηµέρες. 
Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία: Η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της 
προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά 
τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  
της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
  Η διακήρυξη έχει αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 25/05/2021.  
  Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 
Η περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από το τµήµα 
Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού & Προµηθειών του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266887-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αγία Βαρβάρα: Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
2021/S 102-266887

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Αριθμός ταυτοποίησης: 6004
Ταχ. διεύθυνση: Αριστομένους 8
Πόλη: Αγία Βαρβάρα
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 123 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Calliope Papanastasatou
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppopi@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019339
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.agiavarvara.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μέσω 
του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 502 820,00 EUR (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %).
Αριθμός αναφοράς: 57/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34140000 Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας» μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 502 820,00 EUR (συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 24 %), σύμφωνα με τη με αρ. 36/2021 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών KAI 
Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η δαπάνη για τη συνολική προμήθεια (ομάδες 1 ως και 5) προϋπολογίζεται στο ποσό των 502 820,00 EUR 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %· η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-7132.001, 62-7132.001, 
62-7132.002 προϋπολογισμού του έτους 2021.
Επίσης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Α90, Α91, Α92 με Α.Π.: 7537, 
7538, 7540/27.4.2021. Τα χρήματα για την προμήθεια θα προέλθουν πρώτα από τα προγράμματα «Φιλόδημος 
ΙΙ» που αναφέρονται ανωτέρω, και στην περίπτωση που δεν επαρκούν, θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από τους 
ιδίους πόρους του Δήμου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 405 500.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καινούριο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 με δυνατότητα μεταφόρτωσης. (Α.Σ. 133152)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8, ΤΚ 12351

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δύο (2) καινούρια απορριμματοφόρα τύπου πρέσας με δυνατότητα μεταφόρτωσης χωρητικότητας 16 m3. 
Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων. H 
παράδοση της Προμήθειας οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας-ΟΜΑΔΑ 1, θα γίνει από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως έξι (6) μήνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 274 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
διακήρυξης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καινούριο ημιφορτηγό 4x4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη εκχιονιστική λεπίδα και 
αλατοδιανομέα (Α. Σ. 133194)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8, ΤΚ 12351

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Καινούριο ημιφορτηγό 4x4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη εκχιονιστική λεπίδα και 
αλατοδιανομέα Το όχημα θα χρησιμοποιείται σε περιόδους χιονόπτωσης ή παγετού ώστε να εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα των δρόμων. Στις λοιπές περιόδους θα χρησιμοποιείται ως ημιφορτηγό γενικής χρήσης. H 
παράδοση της Προμήθειας οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας-ΟΜΑΔΑ 2, θα γίνει από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως τρεις (3) μήνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
διακήρυξης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Καινούριο ημιφορτηγό 4x4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη πυροσβεστική μονάδα. (Α.Σ. 133195)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8, ΤΚ 12351

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Καινούριο ημιφορτηγό 4x4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη πυροσβεστική μονάδα. Το όχημα 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών και για πυρόσβεση όταν και όποτε 
απαιτηθεί. H παράδοση της Προμήθειας οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας-ΟΜΑΔΑ 3, θα γίνει από την 
υπογραφή της σύμβασης και έως τρεις (3) μήνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
διακήρυξης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καινούριο κλειστό φορτηγό τύπου Van (Α.Σ. 133196)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8, ΤΚ 12351

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Καινούριο κλειστό φορτηγό τύπου Van. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των τεχνικών και 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. H παράδοση της Προμήθειας οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας-
ΟΜΑΔΑ 4, θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης και έως τρεις (3) μήνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
διακήρυξης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης 50HP. (Α.Σ. 133197)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43260000 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα 
ορυχείου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8, ΤΚ 12351

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ελαστικοφόρος φορτωτής πλαγίας ολίσθησης. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για φόρτωση υλικών, για 
τις ανάγκες των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου. H παράδοση της Προμήθειας οχημάτων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας-ΟΜΑΔΑ 3, θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης και έως εκατό πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
διακήρυξης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό, Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 1, απαιτείται:
• κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει το λιγότερο μία (1) σύμβαση προμήθειας 
καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας αξίας τουλάχιστον 100.000,00€ άνευ ΦΠΑ.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις υπόλοιπες ομάδες (ΟΜΑΔΑ 2, 3, 4, 5) της 
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

28/05/2021 S102
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8



ΑΔΑ: 6Γ6ΨΩ6Θ-7ΘΑ



EE/S S102
28/05/2021
266887-2021-EL

7 / 8

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/06/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 
2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)».
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. Σε περίπτωση 
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προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/05/2021

28/05/2021 S102
https://ted.europa.eu/TED

8 / 8

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php


ΑΔΑ: 6Γ6ΨΩ6Θ-7ΘΑ


		2021-05-28T14:57:08+0300
	LAMPROS MICHOS


		2021-05-31T09:22:29+0300
	Athens




