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∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                            

 

 

                                                                        ΠΡΟΣ: 1) Εθνικό Τυπογραφείο 

                                                                                      2) Γενική ∆ηµοπρασιών 

                                                                                      3) Ηχώ των ∆ηµοπρασιών 

                                                                                      4) Κυκλαδική 

                                                                                      5) Κοινή Γνώµη 

                                                                                      6) Ο Λόγος των Κυκλάδων 

∆ιεύθυνση: Παροικία 

Πάρος, Τ.Κ 844 00 

Πληροφορίες: Μαρουσώ Ρούσσου 

Τηλέφωνο: 2284360143 

Fax: 22840-23536 

e-mail: mroussou@paros.gr 

Θέµα: ∆ηµοσίευση (1) µίας ∆ιακήρυξης ∆ηµόσιας Σύµβασης  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

Το κείµενο της ∆ιακήρυξης έχει ως εξής: 

Αρ. ∆ιακήρυξης  89/2012 

 

Ο ∆ήµος Πάρου Νοµού Κυκλάδων, ως Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.), µε την υπ’ αριθµό 

39/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό 

διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά για την πράξη µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».  
1. Η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, µε τους 

ακόλουθους τίτλους : 

ΤΜΗΜΑ 1 :   «Προµήθεια ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και  

ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού». 

    ΤΜΗΜΑ   2   :   «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί». 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Προµήθεια ενός (1) τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και ενός (1) 

τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης». 
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Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης. 

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το 

σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για µέρος µόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης είναι εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια 

εξήντα ευρώ (911.760,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16% και αναλύεται ως 

ακολούθως: ΤΜΗΜΑ 1: προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 139.200,00 €, ΤΜΗΜΑ 2: 

προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 243.600,00 €, ΤΜΗΜΑ 3: προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 

528.960,00 €. 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Πάρου, στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην διεύθυνση: ∆ήµος Πάρου, Παροικιά Πάρου, ΤΚ 844 00, 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, Ελλάδα, την ∆ευτέρα 22-07-2013 και ώρα 12:30 µ.µ.  

Τόπος υποβολής των προσφορών είναι τα γραφεία της Α.Α. (Γραφείο Πρωτοκόλου) 

στην ως άνω διεύθυνση. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν µε οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω 

διεύθυνση  όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη  µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη 

της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 19-07-2013 και ώρα 15:00 µ.µ.   

4.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β)  

ενώσεις/κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) 

συνεταιρισµοί,  που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της υπό ανάθεση προµήθειας και 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική ∆ιακήρυξη. Οι 

ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. 

5.  Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, έναντι αντιτίµου 20,00 

€, διατίθενται από τα γραφεία της Α.Α. στην ως άνω διεύθυνση, κατά της εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες µετά την δηµοσίευση του διαγωνισµού (πληροφορίες κος Ιωάννης 

Μωραιτίδης, τηλ : 22843 – 60146, fax : 22840 – 23536, e-mail: moraitidis@paros.gr). Η 

διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου: 

www.paros.gr στην διαδροµή : ∆ήµος ► Προκηρύξεις. 

6.  Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, ύψους 5% επί του προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ, για το οποίο κατατίθεται προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής 

για τα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης είναι: 

Για το ΤΜΗΜΑ 1 : Έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ                      (6.960,00 €) 

Για το ΤΜΗΜΑ 2 : ∆ώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ                 (12.180,00 €) 

Για το ΤΜΗΜΑ 3 : Είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ      (26.448,00 €) 

7.    Στον διαγωνισµό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

8.  Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. 

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

10.  Η διάρκεια της πράξης (ο χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τέσσερεις (4) 

µήνες από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.1 του Παραρτήµατος Β΄ της 

διακήρυξης. 

11.  Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιµή µονάδας των προσφεροµένων ειδών του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε ευρώ µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ στο 
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οποίο υπάγονται τα είδη και η συνολική προσφερόµενη τιµή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε ΦΠΑ 

και χωρίς ΦΠΑ. 

12.  Τόπος παράδοσης είναι ο ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου, στην Πάρο, Κυκλάδες, 

Ελλάδα. 

13. Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής ύψους ίσου µε το 30% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, µε την κατάθεση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α. 

14. Η πληρωµή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον ανάδοχο θα γίνει είτε µε 

χορήγηση προκαταβολής και εξόφληση του υπολοίπου ή µε εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους και µε την προϋπόθεση υποβολής 

όλων των απαραιτήτων για την πληρωµή δικαιολογητικών. 

15. Η προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α), τον 

Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (ΦΕΚ 185Β) και τον Ν. 3852/2010. 

16. Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του Ταµείου 

Συνοχής και από εθνικούς πόρους, µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, και περιλαµβάνει τα 

υποέργα Νο 1, 2 και 3  της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις της εν λόγω 

Πράξης µε φορέα χρηµατοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ 0678 και 

Κωδικό Συλλογικής Απόφασης του Π∆Ε Ε0678.  

17.  Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  03/06/2013. 

 

 

 

                                                                                          Πάρος  04-06-2013 

                                                                                             Ο ∆ήµαρχος 

 

 

                                                                                       Χρήστος Βλαχογιάννης 
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