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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Ταχ. Δν/ση :

ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τ.Κ. 37003

Τηλέφωνο :

2424350119

Πληροφορίες :
Fax :
e-Mail :

Αρ. Πρωτ. : 2579

Χρυσάνθη Αικατερίνη
24240-23230
prom@skopelos.gov.gr

ΠΡΟΣ Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία
της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς
τροποποίηση των όρων της αριθμ. 8592/27-12-2019 αρχικής διακήρυξης για την
ανάδειξη αναδόχου για το ΤΜΗΜΑ 1 «Φορτηγό ανατρεπόμενο 2,2tn μικτού
φορτίου (2 τεμ.)» , συνολικής εκτιμώμενης αξίας 44.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,
κατόπιν άγονου διαγωνισμού.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν :
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 την αριθμ. 5757/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων &
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59),
την αριθμ. 5132/23-02-2018 Πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας
«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού»,
την αριθμ. 99/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή συμμετοχής
του Δήμου Σκοπέλου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα Προτεραιότητας «Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών»,
το αριθμ. 3245/15-05-2018 αίτημα του Δήμου Σκοπέλου ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα,
την αριθμ. 47082/06-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη
Πράξης του Δήμου Σκοπέλου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού
εξοπλισμού»,
την αριθμ. 131/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή
χρηματοδότησης –κατανομή της και 8η αναμόρφωση 2018»,
την αριθμ. 247/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της
υπ’αριθμ. 131/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή
χρηματοδότησης –κατανομή της και 8η αναμόρφωση 2018» (η αριθμ.3464/205348/1112-2018 εγκριτική της),
την αριθμ. 154/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της
με αριθμ. 99/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή συμμετοχής
του Δήμου Σκοπέλου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα Προτεραιότητας «Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών», μόνο ως προς το
πλήθος των προς προμήθεια οχημάτων (αντί δύο τριών),
την αριθμ. 22/2019 σχετική μελέτη με τίτλο «Προμήθεια νέων φορτηγών του Δήμου
Σκοπέλου», προεκτιμώμενης αξίας 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
το αριθμ. 7322/05-11-2019 αίτημα παράτασης υλοποίησης πράξης με τίτλο ‘Προμήθεια
δύο (2) νέων φορτηγών στο Δήμο Σκοπέλου» του Δήμου Σκοπέλου στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή
/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» και τροποποίηση της πράξης με νέο τίτλο «Προμήθεια
νέων φορτηγών στο Δήμο Σκοπέλου»,
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την αριθμ. 1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων,
την αριθμ. 5757/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων &
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59),
την αριθμ. 191/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «8 η Αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019» αλλαγή τίτλου Κ.Α.,
την αριθμ. 85716/02-12-2019 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σχετικά με την υλοποίησή του έως την 31η Δεκεμβρίου 2020,
την αριθμ. 184/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «8η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 (σχετική η υπ’ αριθμ. 191/2019 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής),
το αριθμ. 8127/06-12-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005976701),
το αριθμ. 8128/06-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα ,
την αριθμ. 8140/06-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΛΞΩ1Δ-ΖΣΜ )εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005977992),
την αριθμ. 201/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση των τευχών
της μελέτης της εν λόγω προμήθειας, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης των
όρων διακήρυξης»,
την με αρ. 38/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 68ΥΣΩ1Δ-ΓΥΜ, με την
οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για το ΤΜΗΜΑ 1 της «Προμήθειας νέων
φορτηγών του Δήμου Σκοπέλου» , καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και
αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και
χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ.8592/27-12-2019 αρχικής διακήρυξης, σύμφωνα
με το άρθρο 32 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τον κάτωθι ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ,σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. 8592/27-122019 αρχικής διακήρυξης , σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη
αναδόχου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 «Φορτηγό ανατρεπόμενο 2,2tn μικτού φορτίου (2

τεμ.)» , συνολικής εκτιμώμενης αξίας 44.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% της «Προμήθειας
νέων φορτηγών του Δήμου Σκοπέλου», συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ
24% , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής:
-ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Α.Φ.Μ. 999216929, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, διεύθυνση Βριλησσού 56, Τ.Κ. 11476-Αθήνα, τηλ.επικοινωνίας: 210-6426386.
Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του Τμήματος 1 έχει ως εξής :
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

Α.1

Φορτηγό ανατρεπόμενο 2,2
tn μικτού φορτίου

22.000,00€

2

44.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

44.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

10.560,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

54.560,00€

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει προσφορά, στο σύνολο της αναφερομένης
ποσότητας του είδους και όχι σε μέρος αυτής και να πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η υποβολή της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 201/2019
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.
22/2019 μελέτης , που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
του Δήμου Σκοπέλου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)
και στον ν. 4412/2016.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει , το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής ,
Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην αριθμ. 8592/27-12-2019 αρχική
διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/04/2020 και
ώρα 00:01

08/05/2020 και
ώρα 10:00

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

27/04/2020

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και
πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 14/05/2020 και ώρα
09:00 .
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Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.skopelos.gov.g , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σκοπέλου.
Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σκοπέλου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.skopelos.gov.gr ,καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr και θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα μπορεί να
απευθύνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σκοπέλου,
αρμόδιος υπάλληλος Αικατερίνη Χρυσάνθη, τηλ. 2424350119 & fax 24240-23230.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

