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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό και 

µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη µειοδότη, για την παροχή υπηρεσίας µίσθωσης 

µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και φορτηγών για την κάλυψη των αναγκών του Δήµου Θέρµης, 

συνολικού προϋπολογισµού 235.841,80 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανά 

οµάδα ειδών της µελέτης.  
Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι: 

Η µίσθωση µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και φορτηγών  
 

A/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΟΜΑ∆Α Α:     
1 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος µε Σφύρα. 

 Τουλάχιστον 80HP, σφύρα 800-1200Kgr 

cpv 45520000-8 

ώρα 150  

 ΟΜΑ∆Α Β:     
2 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος. 

80HP τουλάχιστον, πλάτος κάδου 

τουλάχιστον 1m, χωρητικότητα 0,80-1,2m2 

Cpv 45520000-8 

ώρα 250  

 ΟΜΑ∆Α Γ:     
3 Τσάπα Ερπυστριοφόρα. 

Τουλάχιστον 120HP, πλάτος εκσκαφής 

τουλάχιστον 1,50m, χωρητικότητα 1,40m2 

Cpv 45520000-8 

ώρα 350  

 ΟΜΑ∆Α ∆:     
4 Φορτωτής Ελαστιχοφόρος. 

120-180HP, πλάτος κάδου τουλάχιστον 

2,50m, χωρητικότητα 2,50-3,0m3 

Cpv 45520000-8 

ώρα 300 

 ΟΜΑ∆Α Ε:     

5 Μίνι εκσκαφέας µε Δυνατότητα να Φέρει 

Σφύρα και Πτύο 

20-30HP, δυνατότητα σφύρας κρουστικής 

δύναµης 80Kgr, δυνατότητα πτύου 

τουλάχιστον 0,30m 

Cpv 45520000-8 

ώρα 150 



 ΟΜΑ∆Α Ζ:     
6 Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι) 

Τουλάχιστον 40HP, πλάτος φόρτωσης 1,50m, 

χωρητικότητα κάδου 0,40m3 

Cpv 45520000-8 

ώρα 120 

 ΟΜΑ∆Α Η:     
7 Καλαθοφόρο Όχηµα για Ηλεκτρολογικές 

Εργασίες. 

Ανύψωση 14-16m 

Cpv 45510000-5 

ώρα 150 

 ΟΜΑ∆Α Θ:     
8 Φορτηγό Τετραξονικό 

Φορτίου 15-20tn 

Cpv 90121100-2 

ώρα 380 

 ΟΜΑ∆Α Ι:     
9 Φορτηγό για  Μεταφορά Μηχανηµάτων Έργου 

και Οχηµάτων Ωφέλιµου φορτίου 25tn 

τουλάχιστον 

Ωφέλιµου Φορτίου 25tn 

Cpv 60182000-7 

 

ώρα 150 

 ΟΜΑ∆Α Κ:     
10 Διαµορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ) 100HP 

τουλάχιστον 

Cpv 45520000-8 

ώρα 280 

 ΟΜΑ∆Α Λ:     

11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος Ισχύος 70-

140HP, ελάχιστο πλάτος κάδου 1,80m, 

ελάχιστη χωρητικότητα 2,0m2 

Cpv 45520000-8 

ώρα 230 

 ΟΜΑ∆Α Μ:     
12 Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70-

100HP, πλάτος οπίσθιου κάδου 0,30-0,80m, 

χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0-2,5m3 

Cpv 45520000-8 

ώρα 200 

 ΟΜΑ∆Α Ν:     

13 Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούµενος  

Τουλάχιστον 100tn/h, τουλάχιστον 150HP, 

Άνοιγµα τροφοδότησης τουλάχιστον 

1000Χ750mm, Μέγεθος εξόδου 50-150mm 

ή µικρότερο 

Cpv 45520000-8 

ώρα 250 



 ΟΜΑ∆Α Ξ:     

14 Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση -  

ρυµούλκηση απορριµµατοφόρων, φορτηγών, 

σαρώθρων, φορτωτών. 

Cpv 34144220-6 

Αριθµός 
ρυµουλκού
µενων  

22 

 ΟΜΑ∆Α Ο:     
15 Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση -  

ρυµούλκηση επιβατικών και ηµιφορτηγών 

Cpv 34144220-6 

Αριθµός 

ρυµουλκο

ύµενων 

9 

 
Ο προδιαγραφές της µελέτης, η ψήφιση της πίστωσης, ο καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι 

διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 426/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. Αριθµός συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ 44131. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 

17/07/2017 και ώρα 08.00:00 π.µ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 16/08/2017 και ώρα 17:00:00 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των3.803,90 ευρώ, όταν πρόκειται για 

προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες της 

προµήθειας και όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση 

συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για  την 

οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης είναι: 

Α’ Οµάδα,  195 ευρώ, Β’  Οµάδα,  300  ευρώ, Γ’  Οµάδα, 525 ευρώ,  Δ’ Οµάδα, 360 ευρώ, Ε’  Οµάδα,    

90 ευρώ, Ζ’  Οµάδα,  72  ευρώ, Η’  Οµάδα,  180  ευρώ, Θ’  Οµάδα,  380  ευρώ, Ι’  Οµάδα,  150  ευρώ, 

Κ’  Οµάδα,  392  ευρώ, Λ’  Οµάδα, 276  ευρώ, Μ’  Οµάδα, 140  ευρώ, Ν’  Οµάδα, 500  ευρώ, Ξ’  

Οµάδα, 217,8  ευρώ, Ο’  Οµάδα, 26,10  ευρώ. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό 

του διαγωνισµού.  

2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελµά 

τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να συνάπτουν συµβάσεις µε 

τους ΟΤΑ ή να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των ΟΤΑ.  

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις προµήθειες του δηµόσιου 

τοµέα ή από τις προµήθειες του Δήµου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η 

νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές 

προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στις 235.841,80 € µε Φ.Π.Α. 

Διάρκεια σύµβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να 
παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της 
και κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς 
να γίνει υπέρβαση είτε του αριθµού των ωρών είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του 

προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες οµάδες ή για το σύνολο των 

οµάδων.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη 

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα 

έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι 

µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια 

της εταιρίας.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί για µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 

συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999). 

Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 

Η  διακήρυξη και η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η διακήρυξη και η περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 



Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του Δήµου Θέρµης, ενώ ολόκληρη 

η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους, επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και 

τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων – 

προδιαγραφές και προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 

θέρµης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017) 

Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017) 
Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ 

Τηλέφωνo: 213 214 12 16 

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. 

http://www.aepp-procurement.gr/ 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

 

 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής 

συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  

στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 

εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το 

αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 

Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: 

Αθανάσιος Κολοκυθάς και Κυριάκης Μιχάλης, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478027, fax 

2310 478039, e mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr 
 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


