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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

 

      Σέρβια, 13/11/2020 

           Αρ. Πρωτ.:6644 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο 

επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη 

προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισµού 42.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %). 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή  :  ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  

∆ιεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια, Τ.Κ. 50500 

Τηλέφωνο : 2464350100 

Fax : 2464024655 

E-mail : info@dservion.gr  

Πληροφορίες:  : Νίκου Λάµπρος ∆/νση Υποστήριξης Καθηµερινότητας (τηλ. 

2464350135)  

 

1.2 Προϊστάµενη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ  

1.3 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σερβίων  

(Πλατεία Ελευθερίας), στις 15/12/2020 και ώρα 10:00 π.µ.,  υπό την ευθύνη της αρµόδιας 

επιτροπής διαγωνισµού. 
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Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα µέσω της 

ιστοσελίδας http://www.dservion.gr. Τα έγγραφα διατίθενται επίσης και από τα γραφεία της 

διευθύνουσας υπηρεσίας (Πλατεία Ελευθερίας, 50500 Σέρβια) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης, πέραν της δαπάνης αναπαραγωγής και τη 

δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 

µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.   

 

Άρθρο 3: Κωδικοί CPV 

16700000-2  / Ελκυστήρες  

16310000-1 / Χορτοκοπτικές µηχανές 

 

Άρθρο 4: Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου 

EL531 

 

Άρθρο 5: Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης 

Η σύµβαση αφορά στην προµήθεια δύο (2) γεωργικών ελκυστήρων µε υδραυλικούς καταστροφείς για 

την υποστήριξη υπηρεσιών του ∆ήµου Σερβίων προκειµένου να ενισχυθεί ο στόλος των οχηµάτων, 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού του ∆ήµου.  

 

Άρθρο 6: Προϋπολογισµός  

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

5 

 

Μικρός Γεωργικός 

Eλκυστήρας 38hp 

 

16700000-2 2 14.112,90 28.225,80 

6 
Υδραυλικός Καταστροφέας 

 
16310000-1 2 2.822,58 5.645,16 

  
ΣΥΝΟΛΟ 33.870,96 

  
ΦΠΑ (24%) 8.129,04 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.000,00 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται. 
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Άρθρο 7: Εναλλακτικές προσφορές 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

Άρθρο 8: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές 

ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης.  

 

Άρθρο 9: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

9.1 ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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. 

9.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  

9.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

9.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

∆εν απαιτείται  

 

9.5 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  / Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα.  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο 

της προµήθειας.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
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στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 

την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 

Υλικού  

 

Άρθρο 10: Προθεσµία παραλαβής προσφορών 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/11/2020, ηµέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα εκκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 

ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και 

αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dservion.gr).  

 

Άρθρο 11: Τρόποι υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 10 είτε (α) µε 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (∆ηµοτικό 

Κατάστηµα ∆ήµου Σερβίων, γραφείο πρωτοκόλλου, Πλατεία Ελευθερίας – Σέρβια, Τ.Κ. 50500). 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί µόνον εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 

αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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Άρθρο 12: Περιεχόµενα φακέλων διαγωνισµού 

12.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Ο φάκελος αυτός θα περιλαµβάνει:  

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.∆. τα οποίο 

θα τους χορηγηθεί από το ∆ήµο. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. Για την απόδειξη 

των όσων θα συµπληρωθούν στο Τ.Ε.Υ.∆. ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016 και στα σχετικά 

εκδοθέντα υποδείγµατα που αναφέρουν τους τρόπους απόδειξής των αναφεροµένων σε αυτό. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της µελέτης και των όρων της διακήρυξης και εκτέλεσης της 

προµήθειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτά. 

 

12.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση την τιµή του προϋπολογισµού και σύµφωνα µε το 

σχετικό έντυπο που χορηγείται από το ∆ήµο. Στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης στην τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών, βάσει της προϋπολογισθείσας τιµής. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι προσφερόµενες τιµές είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα 

απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης. 

 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) 

µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 14: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 15: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

∆εν απαιτείται. 
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Άρθρο 16: ∆ιαδικασία διαγωνισµού 

Αρχικώς παραλαµβάνονται οι φάκελοι από την αρµόδια επιτροπή όπως ορίστηκε στο άρθρο 11 και εν 

συνεχεία ελέγχονται τα Τ.Ε.Υ.∆.. Εφόσον τα ανωτέρω είναι σωστά συµπληρωµένα και τηρούν τις 

απαιτούµενες προϋποθέσεις, η Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών. Η 

κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 

προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. Εν συνεχεία θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 µε 

έγκριση πρακτικού ελέγχου φακέλων, πρόσκληση προσωρινού µειοδότη για προσκόµιση 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.∆. και τη διακήρυξη, έλεγχο και έγκριση από την 

αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τα υποδείγµατα σχετικά οριζόµενα για τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατόπιν προσκόµισης 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 17: ∆ιαδικασία κατάθεσης ένστασης 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται 

µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας 

δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και  επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή.  
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Άρθρο 18: Χρηµατοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7131.01 του προϋπολογισµού του έτους 2020 της 

αναθέτουσας αρχής και η χρηµατοδότηση προέρχεται από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

 

Άρθρο 19: ∆ηµοσιεύσεις 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και περίληψή της θα δηµοσιευτεί σε µια τοπική 

εφηµερίδα. 

 

Άρθρο 20: Λοιπά 

Ο καθορισµός του τρόπου, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, αποφασίστηκαν µε την υπ’ αριθµόν 201/2020 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Σερβίων. 

 

Άρθρο 21: Νοµικό Πλαίσιο – Παρατηρήσεις  

Σε κάθε περίπτωση που πιθανώς δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 

4412/2016.  

 

Άρθρο 22: Έντυπα σχετιζόµενα µε την διακήρυξη 

Έντυπα που σχετίζονται µε την παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της είναι 

τα ακόλουθα: 

- Το Τ.Ε.Υ.∆.. 

- Η Τεχνική Περιγραφή. 

- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

- Το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Σέρβια, 10/11/2020 

Εγκρίθηκε µε την αριθµό 201/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

του ∆ήµου Σερβίων. 

 

Ο ∆ήµαρχος 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 




