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Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισµού 
 

για την εκτέλεση της Υπηρεσίας 

 " ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ , ΕΤΟΥΣ 2020" 

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής στο σύνολο των ωρών ανά µηχάνηµα , για 

την υπηρεσία "Μίσθωσης µηχανηµάτων, για την   ΑΓΡΟΤΙΚΗ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ , ΕΤΟΥΣ 2020”,                   

( Α∆ΑΜ :20RΕQ006667883 2020-05-07). 

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων 

(CPV : 45520000-8    Ενοικίαση εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή.) 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 € χωρίς ΦΠΑ 24%, 

(συνολικού Προϋπολογισµού 24.000,00 €),  σύµφωνα µε την αριθµ. 15/2020 (Αρ. Πρωτ. 

3061/15-04-2020) µελέτη του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου. 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

τη µίσθωση του συνόλου των ωρών όλων των  µηχανηµάτων. Η κατακύρωση θα γίνει σε 

Προµηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής, στο σύνολο των ωρών ανά µηχάνηµα. 

Η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020, και 

συγκεκριµένα από τον παρακάτω Κ.Α. 30-7323.04 και έχει εκδοθεί η µε αριθµό 3321/ 27-04-

2020 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης ΠΑΥ. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο, στην Αίθουσα Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ρήγα Φεραίου, οδός Πεζόδροµος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ.37500 , την 29η  Μαΐου 2020 

(29/05/2020), ηµέρα  Παρασκευή  και από ώρα 11.00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών) µέχρι τις 11.30 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των 

προσφορών), από  την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην 

ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ρήγα Φεραίου, Οδός Πεζόδροµος Ρήγα Φεραίου 66.  Τ.Κ. 37500, 

Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισµού, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 

έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή µέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου    

2020 (29/05/2020) και ώρα 11:00 πµ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του Ν. 4412/16 όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 12 της 

αναλυτικής ∆ιακήρυξης, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες 

συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και 
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πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόµου και όπως 

αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 της αναλυτικής ∆ιακήρυξης .  

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται έως 12 µήνες από την υπογραφή της . 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονοµικού 

αντικειµένου της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσό 2% του προϋπολογισµού (χωρίς 

Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 387,10 ευρώ και εκδίδεται από την Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή  βεβαιώνεται 

µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του ΤΠΚ∆  ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας που θα απευθύνεται στο ∆ήµο Ρήγα Φεραίου. 
 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής 

της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του ∆ήµου, για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, 

στα παραρτήµατά της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας του 

∆ήµου, στη διαδροµή : http:rigas-feraios.gr . Τα προαναφερόµενα τεύχη διατίθενται και από τη 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου : Πεζόδροµος Ρήγα Φεραίου 66  (αρµόδιος υπάλληλος : 

Καραµπέρης Ευάγγελος, τηλέφωνο: 2425350229,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς 

και στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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