
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλαμάς, 13/12/2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      Αρ. πρωτ. 10199 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Παλαμά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την 

προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ» 

 

Η παρούσα προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

- ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ» 

εκτιμώμενης αξίας  550.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

- ΤΜΗΜΑ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ» εκτιμώμενης αξίας 55.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24% 

- ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΠΑΛΑΜΑ» εκτιμώμενης αξίας 119.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

 

Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας : NUTS  EL611 

Η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των ΤΜΗΜΑΤΩΝ της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 

897.760,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 724.000,00 

ΦΠΑ: € 173.760,00) 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες για το ΤΜΗΜΑ 1 και  οκτώ (8) 

μήνες για τα ΤΜΗΜΑΤΑ  2 & 3 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 





- για το ΤΜΗΜΑ 1: CPV  42996000-4 «Μηχανήματα Επεξεργασίας Λυμάτων» και CPV 

51500000-7 «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Μηχανημάτων και Εξοπλισμού»  

- για το ΤΜΗΜΑ 2:  CPV 09331200-0 «Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία» και  

- για το ΤΜΗΜΑ 3: CPV 42415100-9 «Ανυψωτικά οχήματα» 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  για το ΤΜΗΜΑ 1 και βάσει τιμής για το ΤΜΗΜΑ 2 & 3, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

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

του συστήματος. 

 

2. Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ  ορίζεται η 13/12/20109, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 13/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα. 

 

Για την συμμετοχή   τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς – χρήστες 

θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΕΣΗΔΗΣ και να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή.  

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης   της παρούσας σύμβασης έχουν: 

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ένωσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

Κράτος – μέλος της ένωσης,  

Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

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  





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. 

- Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. 

 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% * του προϋπολογισμού του 

προσφερόμενου Τμήματος προ ΦΠΑ  και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και θα απευθύνεται στο Δήμο Παλαμά. 

 

5. Τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λάβουν 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

6. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση 

ή αναπροσαρμογή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά της νομιμότητας της 

διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή καθώς και για οποιουσδήποτε 

άλλους λόγους, αναφέρεται στο τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

 

8. Τα αποτελέσματα των σταδίων της δημοπρασίας, επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 

προσφέροντες. 

 

9. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ): 13/12/2019. 

 

10. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

 





11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24443-50101, κ. Καραμαλίγκας Γεώργιος κατά τις 

εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Πλήρης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Παλαμά. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
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