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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού 
 

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 

για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Θερμαϊκού», συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας 1.490.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ: 1.202.000,00€, ΦΠΑ: 288.480,00€). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.62.7132.0000, 02.20.7132.1010, 02.20.7132.1011, 

02.64.7131.0000 του προϋπολογισμού του Δήμου Θερμαϊκού του οικονομικού έτους 2021 

(ΑΑΥ 1030/7857/2021, 666/3455/2021, 667/3460/2021, 1028/7853/2021 και 

1029/7855/2021). Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ΕΠΤΑ (7) τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3
» (περιλαμβάνει 

4 τεμάχια), εκτιμώμενης αξίας 580.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: «Φορτηγό όχημα με ειδικό εξοπλισμό ενισχυμένης καρότσας» (περιλαμβάνει 3 

τεμάχια), εκτιμώμενης αξίας 138.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3: «Φορτηγό όχημα με ειδικό εξοπλισμό πλύσης οδών» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), 

εκτιμώμενης αξίας 54.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 4: «Ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), 

εκτιμώμενης αξίας 140.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 5: «Φορτηγό όχημα μικτού φορτίου έως 3,5 tn» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), 

εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 6: «Εκσκαφέας-Φορτωτής» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), εκτιμώμενης αξίας 

120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 7: «Φορτωτής» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 

Κωδικοί CPV: 34144512-0 [Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων], 

34136000-9 [Φορτηγάκια], 34142000-4 [Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα], 

34136100-0 [Μικρά φορτηγά], 43260000-3 [Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, 

πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου], 34144710-8 [Τροχοφόροι 

φορτωτές] 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, για ένα ή και για περισσότερα τμήματα 

ή και για το σύνολο των τμημάτων (για το σύνολο των τεμαχίων κάθε τμήματος), ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ως εξής: 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/12/2021, ώρα 23:00 μ.μ. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 21/12/2021, ώρα 11:00 π.μ. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων (άρθρο 2.2.1 Διακήρυξης), που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2.2.4 Διακήρυξης) και που διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 2.4.2.1 Διακήρυξης). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % (δύο τοις εκατό) της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ για κάθε τμήμα συμμετοχής, ήτοι: ΤΜΗΜΑ 1: 11.600,00 €, ΤΜΗΜΑ 2: 

2.760,00 €, ΤΜΗΜΑ 3: 1.080,00 €, ΤΜΗΜΑ 4: 2.800,00 €, ΤΜΗΜΑ 5: 1.000,00 €, ΤΜΗΜΑ 6: 

2.400,00 €, ΤΜΗΜΑ 7: 2.400,00 € και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 

τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον ελληνικό τύπο. 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Γραφείο Προμηθειών (2392330042). 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 
ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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