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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

(άνω των ορίων του Ν.4412/2016) 

 

 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και 
απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου» 

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  

372.500,00 €  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων) 
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Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
άνω των ορίων του Ν..4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου».  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων και οχημάτων 
για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού/αναβάθμισης του Δήμου Μετσόβου:  

 ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου,  
 ενός (1) τροχοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα  
 ενός (1) αναρροφητή φύλλων με ειδική βάση – στήριξη,  
 δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων περισυλλογής ασυμπίεστων απορριμμάτων  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 43262100-8, 34144431-8, 42900000-5, 34144510-6  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμχ Αξία  Σύνολο ΦΠΑ 24% Ολικό 

1 
Ελαστιχοφόρος φορτωτής – 
εκσκαφέας 

1 86.290,32€ 86.290,32€ 20.709,68€ 107.000,00€ 

2 
Αναρροφητικό Σάρωθρο με αντλία 
υψηλής πίεσης 

1 85.080,65€ 85.080,65€ 20.419,35€ 105.500,00€ 

3 
Αναρροφητής φύλλων με ειδική 
βάση-στήριξης 

1 8.064,52€ 8.064,52€ 1.935,48€ 10.000,00€ 

4 
Απορριμματοφόρα συλλογής και 
μεταφοράς ασυμπίεστων 
απορριμμάτων 

2 60.483,87€ 120.967,74€ 29.032,26€ 150.000,00€ 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα τμήμα, είτε για ένα ή/και περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών 
εξοπλισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.403,23.  ΦΠΑ : € 72.096,77, 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Μετσόβου ως εξής: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Πρόσκληση Ι) (ΠΔΕ 

του Υπ. Εσωτερικών, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, Αριθμ. Πρωτ. Απόφαση Ένταξης: 60728/31-10-2018): € 
150.000,00 (Καθαρή Αξία: € 120.967,74 και ΦΠΑ 24%: € 29.032,26). 

2. Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Απόφαση ΥΠΕΣ αριθμ. 83448/22-11-
2019) (ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)» € 150.000,00 

3. Τακτικοί (Ίδιοι) Πόροι του Δήμου Μετσόβου: € 72.500,00 ((Καθαρή Αξία: € 120.967,74 και ΦΠΑ 24%: € 
29.032,26). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα υλικών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα.  

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η : 22 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των €6.008,06 (2% επί 



της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο του προς προμήθεια 
εξοπλισμού, διαφορετικά το ποσό της εγγυήσεως θα καλύπτει τον επί μέρους προϋπολογισμό του ή των 
τμημάτων για τα οποία ο προσφέρων συμμετέχει, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

ΤΜΗΜΑ Είδος 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής – εκσκαφέας 1.725,81 € 

2 Αναρροφητικό Σάρωθρο με αντλία υψηλής πίεσης 1.701,61 € 

3 Αναρροφητής φύλλων με ειδική βάση-στήριξης 161,29 € 

4 Απορριμματοφόρα συλλογής και μεταφοράς ασυμπίεστων 
απορριμμάτων 2.419,35 € 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί 
και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του λοιπούς 
όρους συμμετοχής.  

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Μετσόβου (https://dimosmetsovou.gr)  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Δήμο Μετσόβου , 2656360338 (Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Απόστολος Αθανασίου). 

 

 

 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
 
 
 
 
 

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


