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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Λειψοί    3/07/2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      Αρ. Πρωτ.:  1390                          
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
Δ/νση : ΛΕΙΨΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Ταχ. Δ/νση: ΛΕΙΨΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  
Ταχ. Κώδ.: 85001 
Πληροφορίες: ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ 
Τηλέφωνο: 2247041333 
F A X: 2247041418 
E-mail: dlipson@otenet.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ»  
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 94452 

 
O Δήμος Λειψών θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των 

ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α),  για την 
Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την ενίσχυση 
των τεχνικών υποδομών του Δήμου Λειψών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
ογδόντα δύο  χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 
(82.741,94€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι εκατόν δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (102.600,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι   της 
αναλυτικής διακήρυξης.  
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού 
εξοπλισμού για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Λειψών.  
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των ειδών που υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες και 
κατατάσσονται στους αντίστοιχους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 

α/α 
ομάδας Περιγραφή Υλικού Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα CPV 

1 Ηλεκτρικό αυτό-προωθούμενο σάρωθρο, 
καινούριο. Τεμάχιο 1 34144431-8 

2 Ακτοκαθαριστής πεζού χειριστή, καινούριος. Τεμάχιο 1 42995200-9 

3 Πλυστική μονάδα, ανοικτή, καινούρια για 
όχημα 4×4. Τεμάχιο 1 42716110-2 

4 Ημιφορτηγό 4×4 ανοικτού τύπου, μονής 
καμπίνας, καινούριο. Τεμάχιο 1 34131000-4 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  
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Κριτήριο κατακύρωσης:  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.     
«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες 
ομάδες όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , για το σύνολο  όμως των ειδών 
της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας». 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών 
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06/07/2020 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 22/07/2020 και ώρα 15:00 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 22/07/2020 και ώρα 15:00 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 και ώρα 11:00 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.   
 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 
ομάδων που υποβάλλουν προσφορά.  

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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 αριθμό: 94452 
Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Μάγγου Εύχαρις, τηλ. 2247041333, 2247041209, φαξ: 
2247041418, e-mail: dlipson@otenet.gr. 

 

 
Ο Δήμαρχος Λειψών 

 
 

Φώτης Μάγγος 
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