
 

 
 

                                                                                                                 Ωραιόκαστρο, 23-3-2021           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 5907 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ            
        ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76  
Τ.Κ.57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΤΗΛ.2313304036-86-58 
     

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ (ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 
ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου (δύο ελαστικοφόρων εκσκαφέων 
φορτωτών)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν.  

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 223.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  179.838,70 € ) και θα χρηματοδοτηθεί 
από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμόν 64403/5-10-2020 απόφαση του Υπουργείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 
απόφαση 68484/16-10-2020. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 
64.7132.1001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. Η ανάθεση αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας όπως αναλύεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
(συμπεριλαμβανομέ-
νων δασμών) 

Τεμ. 2 89.919,35€  179.838,70€ 

      

    ΣΥΝΟΛΟ 179.838,70€ 

    ΦΠΑ24%    43.161,30€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

223.000,00€ 

 

ΑΔΑ: ΩΜ7ΟΩΗΖ-8ΜΘ



 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα του Διαγωνισμού.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.   

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 112/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου, ΑΔΑ: ΨΔΚ7ΩΗΖ-ΘΜΧ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος (όπου έλαβε τον Αύξοντα Αριθμό: 107829), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   15/4/2021 και ώρα 20:00μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις:   21/4/2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σύνολο του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 179.838,70 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., το ποσό της συνολικής 
εγγύησης συμμετοχής είναι  1.798,39  ευρώ. 

Η παρούσα περίληψη και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΜ7ΟΩΗΖ-8ΜΘ
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