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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΔΑ : ………………………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                      Αρ. Πρωτ: 8167/11-09-2020 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

θα προβεί στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ 
με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 60/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας (ΑΔΑ: 6ΕΕΝΩΡΡ-ΒΜΚ) με αριθμό μελέτης 
036/22-04-2020 εκτιμώμενης αξίας σύμβασης αξίας 137.096,77 € πλέον Φ.Π.Α 32.903,23 €, σύνολο 

170.000,00 €, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» ως εξής: 

1. Αναθέτουσα Αρχή 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία:  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
Οδός: Μελίνας Μερκούρη 11/ Τ.Κ.  21300 ΚΡΑΝΙΔΙ 
Τηλ. επικ.: 2754361422, 2754361410 Telefax: 2754023668 
email : protokolo.ermionida@gmail.com ,  Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr  
Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651 

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα:  
 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ermionida.gr. 

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης  από 
τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Μίζης 
Γεώργιος, τηλ:2754361422, Πασχαλίδου Δήμητρα 2754361410). Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

2. Στοιχεία σύμβασης 
2.1 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m»  
2.2 Κωδικός CPV: 34144512-0 με τίτλο: «Απορριμματοφόρα Οχήματα µε Συμπιεστή 

Απορριμμάτων» 
2.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

A/A 
Περιγραφή 
προμήθειας  

Μον. 
μέτρησης  

Τιμή μονάδας  Ποσότητα  Δαπάνη 

1 
Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16m3    

τεμ. 137.096,77 € 1 137.096,77 € 

Μερικό σύνολο  137.096,77 € 

Φ.Π.Α. 24% 32.903,23 € 

Γενικό σύνολο  170.000,00 € 

  
2.5 Κριτήριο Ανάθεσης: 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο της προμήθειας. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.6 Χρόνος προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας: Ο χρόνος  παράδοσης  δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες .  

2.7 Χρηματοδότηση 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο 
«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα 
ενίσχυσης Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 
με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» σύμφωνα με την υπ.αρ. 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
Με την υπ. αρ. 259/10.12.2019 (ΑΔΑ: 690ΩΩΡΡ-ΨΧ0) Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ερμιονίδας : 

• Αποδέχθηκε την επιχορήγηση του ποσού των 150.000,00€ από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

• Αποφάσισε, σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης  να καλύψει ο Δήμος με ιδίους πόρους  τη 
διαφορά 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7132.002 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
Ερμιονίδας  με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

3. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού 
3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
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. 

3.2 Λοιπά: Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
(αρ.2.2), τα κριτήρια επιλογής (αρ.2.2.4) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
(αρ.2.2.3).          

4. Διαδικασία 
4.1 Προθεσμία υποβολής προσφορών:  
         Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 
         26/09/2020 και ώρα 15:00. 
4.2 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :  
         02-10-2020 και ώρα 10:00. 
4.3   Προσφυγές:  Διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης  
 

5. Προσφορές 
5.1 Υποβολή προσφορών:  
 Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr 

5.2 Προσφορές: 
 Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2  της διακήρυξης, με τους όρους 

που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4  της διακήρυξης. 
   

http://www.promitheus.gov.gr/
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5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 
ανέρχεται σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α 
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) δηλαδή 1.370,97€ (χίλια τριακόσια εβδομήντα ευρώ 
και ενενήντα επτά λεπτά). 

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ:  
Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 απαιτείται η υποβολή Τυποποιημένου 
Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ 
5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5.6 Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες. 
5.7 Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (άρθρο 2.1.4 της 
διακήρυξης) 
5.8 Σύστημα:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
  
6. Δημοσιεύσεις 
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr 
6.2 Σχετικές αποφάσεις: 
 Η  υπ. αρ. πρωτ. 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών με το οποίο αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  / άξονας 
προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:   
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» συνολικού ποσού 170.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ερμιονίδας Ν. 
Αργολίδας.  

 Η υπ. αρ. 288/2020 (ΑΔΑΜ: 20RΕQ006649654) αίτησης ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου 
Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
204/15.09.2011). 

 Η υπ. αρ. πρωτ.519/30.04.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΙΨΩΩΡΡ-ΘΗΜ 
και ΑΔΑΜ: 20REQ006649664) 

 Η υπ. αρ. 259/10.12.2019 (ΑΔΑ: 690ΩΩΡΡ-ΨΧ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
Ερμιονίδας , σύμφωνα με την οποία : 

• Αποδέχθηκε την επιχορήγηση του ποσού των 150.000,00€ από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

• Αποφάσισε, σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης  να καλύψει ο Δήμος με ιδίους πόρους ή 
από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα τη διαφορά  
και αποφασίστηκε η προμήθεια των μηχανημάτων που περιγράφονται παρακάτω. 

 Η υπ. αρ.  60/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΕΕΝΩΡΡ-ΒΜΚ που αφορά 
α) την έγκριση της μελέτης με αριθ. 036/22-04-2020 β) τον καθορισμό των όρων 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ,» και γ) την συγκρότηση επιτροπής 
για τη διενέργεια διαγωνισμού και την αξιολόγηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 
Γεωργόπουλος Ιωάννης 
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