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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

                                                                                     Αριδαία ,    26/11/2020      
                                                                             Αρ. Πρωτ.  21935 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Σθσ προμικειασ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλιςμοφ για την άρδευςη» που αποτελεί μζροσ τθσ 
Πράξθσ : «Τλοποίθςθ τθσ πράξθσ wa-mbrella του προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Τποζργο 3 – Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν 
άρδευςθ και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)» ΜΕ  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ 
ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ  

 
Ο Δήμαρχοσ Αλμωπίασ 

 
προκθρφςςει επαναλθπτικό θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για 

τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλιςμοφ για την 

άρδευςη» ποςοφ 119.784,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 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. 

 
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: Δήμοσ Αλμωπίασ 

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α. 

Οδόσ: Πλατεία Αγγελι Γάτςου 1 

Σαχ.Κωδ.: 58400 

Σθλ.:23843 50272/204 

Telefax: 23840 21226 

E-mail: syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr 

Ιςτοςελίδα: www.dimosalmopias.gov.gr 

Κωδικόσ NUTS : EL 524 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.dimosalmopias.gov.gr.  

3. Κωδικοί CPV: 42961000-0   

4. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ.  

Σα προσ προμικεια ςυναφι υλικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ,  

http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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 τθσ   αρικμ. 09/2019 μελζτθ του Σμιματοσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, Πολεοδομίασ και Περιβάλλοντοσ του Διμου Αλμωπίασ.   

Όλα τα υλικά κα παραδοκοφν ςε ςθμεία που κα υποδείξει θ  οι Ανακζτουςα Αρχι . Η 

παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ  

6. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ: Διάςτθμα δφο μθνϊν  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   

7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 

τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και νόμιμα κατζχουν τθν άδεια για άςκθςθ δραςτθριότθτασ 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί 

με τθν προςφορά τουσ το Σ.Ε.Τ.Δ. (βλ. οδθγίεσ ςτθν παρ. 2.4.3. τθσ Διακιρυξθσ).  

 8. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν τθσ 

προμικειασ.  Προςφορζσ που δεν καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα και τα είδθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ κεωροφνται απαράδεκτεσ και απορρίπτονται.   

9. Κριτήριο ανάθεςησ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

10. Τποβολή προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016, 

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 ημζρα Πζμπτη και ϊρα 10:00  π.μ.  

11. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Ζνα ζτοσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

12. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
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13. Χρηματοδότηςη: Φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Δήμοσ 

Αλμωπίασ για τθ κάλυψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ ζχει εγγραφεί για το ζτοσ 2020 

ςτον οικείο προχπολογιςμό  του  Φορζα. 

Η προσ δθμοπράτθςθ προμικεια αποτελεί παραδοτζο τθσ πράξθσ “wa-mbrella” του Διμου 

Αλμωπίασ και ςυγκεκριμζνα 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. 

14. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. Βλ. ςχετικά: Άρκρο 3.4 τθσ διακιρυξθσ.  

15. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 

ίςθ με ποςοςτό 1% επί του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, χωρίσ το Φ.Π.Α., δθλαδι ποςοφ  

εννιακοςίων εξήντα ζξι ευρώ,  (966,00€). 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου.  

16. Δημοςιεφςεισ: Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται  ςτο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..: 

http://www.promitheus.gov.gr. Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ 

προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, 

αναρτάται  ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 

και  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η Διακιρυξθ με τα παραρτιματα τθσ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.dimosalmopias.gov.gr    

 

 

Ο Δήμαρχοσ 

                                                   

ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 
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