
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
         Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηεζλή δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο θόζηνπο – πνηόηεηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 433.957,22 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ ηεο  πξνκήζεηαο:  

«1. Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνύ Εμνπιηζκνύ » 

 Κ.Α. 64-7131.001 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ        155.000,00€   

  

     2. Απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ» 

 Κ.Α. 64-7131.002 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ        150.000,00€ 

 

      3.  Μηθξνύ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά αδέζπνησλ  δώσλ» 

 Κ.Α. 15-7131.003 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ        14.997,80€  

 

      4.  Μηθξνύ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην ηνπ Δήκνπ» 

 Κ.Α. 15-7131.002 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 πνζνύ        14.997,80€ 

 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ  ςφμβαςθσ  είναι:  

 1) θαηά  155.000,00€  απφ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ - ΓΔΝ. Γ/Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Π.Γ.Δ, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε κε αξ. πξση.: 83448/22.11.2019  ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΓΗΜΩΝ απφ ην 

πξφγξακκα «Φηιφδεκνο ΙΙ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «H ηνπηθή 

αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Πξνκήζεηα 

Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνύ Εμνπιηζκνύ » 
Η ςυνολική αξία τησ προμήθειασ ανζρχεται ςτισ  εκατό πενιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ 
(155.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτώςεισ 
Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Δήμου αλαμίνασ ποςοφ 155.000,00€ € 
ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΠΟΣΟ 

64-7131.001  155.000,00€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν την προμήθεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Αλνηθηφ θνξηεγφ κε αλαηξεπφκελε θαξφηζα κε γεξαλφ θαη αξπάγε      1 

  

 2) κατά 150.000,00€ από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
Π.Δ.Ε, ςφμφωνα με την απόφαςη με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ 
ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημοσ ΙΙ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «H 
τοπική ανάπτυξη και η προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια 

ΑΔΑ: ΩΓΙΔΩ1Ε-ΦΤΘ



απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ 
απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν» 

Η ςυνολική αξία τησ προμήθειασ ανζρχεται ςτισ  εκατό πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ 
(150.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτώςεισ 
Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Δήμου αλαμίνασ ποςοφ 150.000,00€ € 
ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΠΟΣΟ 

64-7131.002  150.000,00€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου χωρθτικότθτασ 12m3       1 

  

 3) κατά 14.997,80€ από  ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ (εξ ιδίων πόρων)  ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 
«Προμικεια  μικροφ  αυτοκίνθτου  ψυγείου   για  μεταφορά αδζςποτων  ηϊων» 

Η ςυνολική αξία τησ προμήθειασ ανζρχεται ςτισ  δζκα τζςςερεισ  χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα επτά ευρϊ και ογδόντα λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% θα 
βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτώςεισ Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του 
Δήμου αλαμίνασ ποςοφ 14.997,80€ € ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΠΟΣΟ 

15-7131.003  14.997,80€ 

  Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1  Φορτηγό κλειστό τύπου VAN       1 

 4) κατά 14.997,80€  ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ (εξ ιδίων πόρων)  ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια  μικροφ  
αυτοκινιτου  ψυγείου   για το ςυςςίτιο του Διμου» 

Η ςυνολική αξία τησ προμήθειασ ανζρχεται ςτισ  δζκα τζςςερεισ  χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα επτά ευρϊ και ογδόντα λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% θα 
βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτώςεισ Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του 
Δήμου αλαμίνασ ποςοφ 14.997,80€ € ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΠΟΣΟ 

15-7131.002  14.997,80€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν την προμήθεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1    Φορτθγό κλειςτό τφπου VAN       1 

 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ προ ΦΠΑ: 270.157,74 € 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ  ΦΠΑ: 64.837,86 € 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ: 334.995,60 € 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο. 

Η πξνκήζεηα είλαη δηαηξεηέα αλά ηκήκα, φρη φκσο αλά πνζφηεηα. Γειαδή, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ 

πνζνηήησλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο 

πνζνηήησλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 334.995,60 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 270.157,74 € 

ΦΠΑ: 64.837,86 €). 

 

ΑΔΑ: ΩΓΙΔΩ1Ε-ΦΤΘ



          Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο: 

       Κάζε αιιαγή πνπ ηπρφλ ππάξμεη ζηελ Γηαθήξπμε απφ ην ΔΗΓΗ ιφγν 

ςεθηνπνίεζεο ηεο δελ επηθέξεη αιιαγή ζηνπο φξνπο ηεο.  

 

        Η θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ έγηλε κε ηελ 

αξίζκ. 272/2020  απφθ. Ο. Δ. ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε  21
ε
 -12-2020 εκέξα 

ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα  11:00 π.κ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 21ε -1-2021 

εκέξα ΠΕΜΠΣΗ θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην 

άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

  Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

εθηφο Φ.Π.Α. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. Σει:213 2027 335 Fax: 213 2027 427  
 

              Ο                                                                

                                                     ΔΗΜΑΡΥΟ   ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

                                                   ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΙΔΩ1Ε-ΦΤΘ
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