
  

 

 

                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

Άργος Ορεστικό 07 /11/2019 

Αριθ. πρωτ. 10438 

                                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΈΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  211.792,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»,  
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: 
Διοικητηρίου 35, Ταχ.Κωδ.:52200, Τηλ.: 2467351314, fax: 2467351331, Κωδικός NUTS:  
EL532, E-mail: info@argosorestiko.gr, Ιστοσελίδα:www.argosorestiko.gr  
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.argosorestiko.gr. 

 3. Κωδικοί CPV: (CPV) : 44613700-7, 42414400-5 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια 

ημιυπόγειων κάδων σταθερής θέσης και ανυψωτικού μηχανισμού (υδραυλικός γερανός)», για 
τις ανάγκες του Δήμου.  
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων και 
ενός ανυψωτικού μηχανήματος για το Δήμο Άργους Ορεστικού.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44613700-7 (για τους κάδους ημιυπόγειας συλλογής 
απορριμμάτων), 42414400-5 (για τον ανυψωτικό μηχανισμό). 

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας  
 
5. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

6. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

7. 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. 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής  
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9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

29/11/2019 και ώρα 15:00, ημέρα Παρασκευή 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι(6) 

τουλάχιστον μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με το ποσό των 169.433,60€ και  ο 

Δήμος Άργους Ορεστικού με το ποσό των 42.358,40€ από ίδια έσοδα 

13. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:   

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

14. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 81340 
 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010). Η 
Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) www.argosorestiko.gr 

15. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι  
3.416,00€  
16. Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή  
17. Όροι συμμετοχής : α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ΤΕΥΔ, β) Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, γ)Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την  διακήρυξη και την 13/2018 μελέτη.  
18. Λόγοι αποκλεισμού : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 διαπιστώνονται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 
19. Κριτήρια επιλογής : Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του 
άρθρου 2.2.9 της διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας 
20. Στοιχεία επικοινωνίας: τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά 2, 
τηλ. 2467351323 fax : 2467351346  και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Διοικητηρίου 
35, Άργος Ορεστικό, Τ.Κ 52200 τηλ.2467351314 fax : 2467351331. 
 

      Ο Δήμαρχος 

                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 
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