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                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
ΓΙΑ ΣΗΝ «Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ» ΜΕ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ» 
Η προμικεια αποτελεί μζροσ του «Τποζργου 3 – Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ και κάδων 
απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» τθσ πράξθσ wa-mbrella που χρθματοδοτείται από το INTERREG IPA 

Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 
 Διακθρφςςει επαναλθπτικό ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ  τιμισ,  για το ςφνολο των 

ειδϊν όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν αρικμ. 09/2019 μελζτθ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ 

Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ του Διμου Αλμωπίασ.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτισ  119.784,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%), κακαρό 

ποςό 96.600,00€.  

Αναλυτικά:  

«Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ»,  ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 119.784,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%), εκτιμϊμενθσ κακαρισ αξίασ 96.600,00. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ςυςτιματοσ.     
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολι προςφορϊν : 27/11/2020 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 13/12/2020 και ϊρα 23:59 μ.μ. 

Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ): Tθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα 17/12/2020 θμζρα  Πζμπτθ 
και ϊρα 10:00 π.μ.  
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Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 86 του Ν.4412/2016,  με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ. 

 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 1% επί του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, χωρίσ το 
Φ.Π.Α., δθλαδι ποςοφ εννιακοςίων εξιντα ζξι ευρώ,  (966,00€).  
Η λιξθ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για 
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. Η εγγφθςθ 
πρζπει να απευκφνεται ςτο Διμο Αλμωπίασ. 

 
Η προσ δθμοπράτθςθ προμικεια αποτελεί παραδοτζο τθσ πράξθσ “wa-mbrella” του Διμου Αλμωπίασ. 
Ειδικότερα, αποτελεί το παραδοτζο 3.1.1 Measurers for irrigation management . Η πράξθ “wa-mbrella” 
χρθματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 
με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 

            
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ, τθσ μελζτθσ και πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν από 
τθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.dimosalmopias.gov.gr.).  
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 

                                                                            ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SAPFO PAPADOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.11.26 12:51:16 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ

http://www.dimos/
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