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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ & ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και ποσό 6.516€ από ιδίους 
πόρους του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  
1. Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

Διεύθυνση: Αγκίστρι, 18011 
Τηλέφωνο: 22970 91260 

2. Τίτλος:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ & ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» 

3. Προμήθειες -  εκτιμώμενη αξία: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα 
& ενός (1) κλαδοθρυμματιστή για τον Δήμο Αγκιστρίου, εκτιμώμενης αξίας 106.516,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.900,00 € , ΦΠΑ :20.616 €.   
- Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV : 43262100-8 και CPV: 16600000-1 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην  προμήθεια ενός (1) φορτωτή-

εκσκαφέα & ενός (1) κλαδοθρυμματιστή 
6. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα», εκτιμώμενης αξίας 66.588 (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή», εκτιμώμενης αξίας 39.928 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% ) 

7. Συνολικός προϋπολογισμός: 
85.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
20.616,00 € Φ.Π.Α. (24%) 
106.516,00€ συνολικός προϋπολογισμός. 

8. Διάρκεια σύμβασης:Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) μέρες από την ημερομηνία 
της σύμβασης 

  

ΑΔΑ: 6ΛΖ7Ω6Σ-Υ42
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9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% 
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.718,00 €. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα Πράξη εντάχθηκε στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 27697/11-6-20108 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΒΓΥ465ΧΘ7-2Η5). Η χρηματοδότηση της Πράξης 
επιμερίζεται ως ακολούθως: 100.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και ποσό 6.516,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος θα 
απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι 
πόροι του.  

10. Διάθεση εγγράφων –στοιχείων του διαγωνισμού: Δήμος Αγκιστρίου, οδός: Αγκίστρι (Δημαρχείο), ΑΓΚΙΣΤΡΙ 
18011 και στο τηλέφωνο 22970 91260 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγκιστρίου και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνσηwww.agistri-island.grόπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr ) 

11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  
18/1/2021 και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: 22/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας 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)». 

17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ & ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και ποσό 6.516€ από ιδίους 
πόρους του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  
1. Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

Διεύθυνση: Αγκίστρι, 18011 
Τηλέφωνο: 22970 91260 

2. Τίτλος:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ & ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» 

3. Προμήθειες -  εκτιμώμενη αξία: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα 
& ενός (1) κλαδοθρυμματιστή για τον Δήμο Αγκιστρίου, εκτιμώμενης αξίας 106.516,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.900,00 € , ΦΠΑ :20.616 €.   
- Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV : 43262100-8 και CPV: 16600000-1 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην  προμήθεια ενός (1) φορτωτή-

εκσκαφέα & ενός (1) κλαδοθρυμματιστή 
6. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα», εκτιμώμενης αξίας 66.588 (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή», εκτιμώμενης αξίας 39.928 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% ) 

7. Συνολικός προϋπολογισμός: 
85.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
20.616,00 € Φ.Π.Α. (24%) 
106.516,00€ συνολικός προϋπολογισμός. 

8. Διάρκεια σύμβασης:Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) μέρες από την ημερομηνία 
της σύμβασης 
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9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% 
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.718,00 €. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα Πράξη εντάχθηκε στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 27697/11-6-20108 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΒΓΥ465ΧΘ7-2Η5). Η χρηματοδότηση της Πράξης 
επιμερίζεται ως ακολούθως: 100.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και ποσό 6.516,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος θα 
απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι 
πόροι του.  

10. Διάθεση εγγράφων –στοιχείων του διαγωνισμού: Δήμος Αγκιστρίου, οδός: Αγκίστρι (Δημαρχείο), ΑΓΚΙΣΤΡΙ 
18011 και στο τηλέφωνο 22970 91260 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγκιστρίου και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνσηwww.agistri-island.grόπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr ) 

11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  
18/1/2021 και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: 22/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας 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)». 

17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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