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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  

Ευπάλιο 30-03-2021  
Αριθ. Πρωτ.2968 

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών  
Υπηρεσιών  

 Διεύθυνση : 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ  
 Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Θ.  
 Τηλέφωνο : 2634 3 50031  
 Fax : 2634 0 51228  

 
  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Κάτω των ορίων), 
για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)». 
 

Ο Δήμαρχος Δωρίδος 
 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου 
Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», προϋπολογισμού 256.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δωρίδος 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Λιδωρίκι Φωκίδας 
Ταχ.Κωδ.: 33053 
Τηλ.: 2634350031 
Telefax: 2634051228 
E-mail: lidoriki@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.dorida.gr 
Κωδικός NUTS:  EL645  
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dorida.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 
να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Κατάστημα Δήμου στην Δημοτική 
Ενότητα Ευπαλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
3. Κωδικός CPV: 34142000-4, 16000000-5 
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 
EL645 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια 
ενός (1) ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη καθώς και την προμήθεια ενός 
(1) κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή), για τις ανάγκες του 

http://www.dorida.gr/
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Δήμου, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της αντίστοιχης Διακήρυξης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας   
διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (256.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-
τιμής. 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το προς 
προμήθεια είδος όπως ορίζεται  σύμφωνα με την  06/2021 μελέτη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε σύμβαση 
χρόνο. 
 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.    
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετέχουν στην 
διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλύονται 
στην αντίστοιχη διακήρυξη  (2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής και 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης)  και την 06/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. 
 
Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της/των 
ομάδας/ομάδων συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι αναλυτικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
(€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1 
ΟΜΑΔΑ Α:ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ Ω.Φ.9tn 

147.096,78€ 2.941,94€ 

2 
OMAΔΑ B: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ 

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
60.000,00€ 1.200,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  207.096,78€ 4.141,94€ 

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση προμήθεια υποδιαιρείται στα εξής  
τμήματα/ομάδες:  
 

Α.Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ c.p.v ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Α ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και 
αρπάγη 

34142000-4 1 

2 Β κινητό πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή 
πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή) 

16000000-5 
 

1 
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10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή 
πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών:  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 
26/04/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62-7132.001 του προϋπολογισμού 
2021 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 2361/10-03-2021 (ΑΑΥ- Α 341) απόφαση του 
Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής 
: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
Τηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  
 
16. Δημοσιεύσεις:  Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη 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 : 108247, 108309 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

▪ Εφημερίδα  Εν Δελφοις,  

▪ Εφημερίδα  Ώρα της Φωκίδας,  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.dorida.gr 
 
 
 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dorida.gr/
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Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163. 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Καπεντζώνης Γεώργιος 
 




