
  

     

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Καρλόβασι, 12.04.2022 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                 Αρ. Πρωτ.:  3941 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                                             

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  

& ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου 

 

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

ελκυστήρα με ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο & Μικρών ανατρεπόμενων 

φορτηγών», προϋπολογισμού 283.340,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. (24 %).  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δυτικής Σάμου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 

Ταχ.Κωδ.: 832 00 

Τηλ.: 22733 50801 

Telefax: 22730 32729 

E-mail: dimosdytikissamou@gmail.com  

Ιστοσελίδα: https://mwsamos.gr  

Κωδικός NUTS: EL 412 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται από την 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου https://mwsamos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κ. Αναστασία Σοϊλή, τηλ. 22730 78491, e-

mail: a.soili@0615.syzefxis.gov.gr. 
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3. Κωδικοί CPV:  

34223000, 34136100 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας:  

EL 412 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

Η συγκεκριμένη σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο», 

εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, με αντικείμενο την προμήθεια ενός 

(1) ρυμουλκού και ενός (1) ανατρεπόμενου ημιρυμουλκούμενου  χωρητικότητας 

28κ.μ. τουλάχιστον 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών», εκτιμώμενης αξίας 

58.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με αντικείμενο την προμήθεια τριών (3) μικρών 

φορτηγών με ανατροπή. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές:  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

 

7. Χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:  

- Για το ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο», 

πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και  

- Για το ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών», τέσσερις (4)  

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

8. Προϋποθέσεις 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομκύ Χώρου (ΕΟΧ) 

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 Ι 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 Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή διακρατικές σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
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υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτωσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

  

9. Εγγύηση συμμετοχής:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Τράκτορας με  Ανατρεπόμενο 

ημιρυμουλκούμενο 28 m3 

3.400,00 € 

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Μικρό ανατρεπόμενο φορτηγό 1.170,00 € 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

 

10. Κριτήριο ανάθεσης:  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας – τιμής.  

 

11. Παραλαβή προσφορών:  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 158764, 158769), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20.04.2022 και ώρα 08:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23.05.2022 και ώρα 12:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού στις 27.05.2022 και ώρα 10:00.  

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Δώδεκα (12) μήνες 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  

Ελληνική 
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14. Χρηματοδότηση:  

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη θα 

βαρύνει τους ΚΑ 20.7132.0007 και 20.7132.0003 του προϋπολογισμού 20221 του 

Δήμου Δυτικής Σάμου. Σχετική η με αριθ. 142/2022 απόφαση του Δημάρχου για τη 

διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση της Προϊσταμένης 

της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης. 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:   

Αρμόδιος φορέας για προσφυγές είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

(ΑΕΠΠ). Η άσκηση προσφυγών διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

16. Δημοσιεύσεις:  

Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12.04.2022 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστάλη, επίσης, στην εφημερίδα 

«ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ» και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Δυτικής Σάμου (https://mwsamos.gr). 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου 

 

 

Αλέξανδρος Λυμπέρης 
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