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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο 

«Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων» µέσω του προγράµµατος Υπουργείου Εσωτερικών 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ (µε αρ. πρωτ.  4721/23-01-2019 Πρόσκληση V, Α∆Α: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) στον 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων», στο 

οποίο εντάχτηκε ο ∆ήµος µε αρ. πρωτ. πράξης ένταξης 8077/2-02-2021  ΙΙ Α∆Α: 6ΦΟΖ46ΜΤΛ6-
56Ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. CPV : 44212321-5 

 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 54.998,60€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24% και  βαραίνει τον  κωδικό 64-7135.009 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 
2021.  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 

διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 

την ανάδειξη του αναδόχου. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 25/05/2021 και ώρα 
11.00π.µ. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

Αριστοµένους 8, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

∆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 

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. 
Σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο της παρ.1.α του άρθρ.72/N.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση 
συµµετοχής. 

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. 

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερης τιµής, στο σύνολο των ειδών. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προµήθειας. 
 
Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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Συνολική διάρκεια σύµβασης: από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & έως τρεις (3) 
ηµερολογιακούς µήνες. 

Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agiavarvara.gr. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες πέραν της προαναφερόµενης διεύθυνσης παρέχονται και από το τµήµα 
Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού & Προµηθειών του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 
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