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ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ.  Δ/νση : Γενναδίου 8

 Τ.Κ.:  106 78

Τηλέφωνο : 2132147500

Fax :2103899651

E-mail :info@kedke.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 5ετούς διάρκειας ΤΡΙΩΝ (3)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ », 

 εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (αρθ.117 ν.4412/2016 – Α΄147) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝ συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

20/1/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

20/1/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :

www.kedke.gr 





Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΚΕΔΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια  (CPV 66114000-2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πέντε (5) έτη από την υπογραφή της σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/1/2020

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε

Ακαδημίας  65  &  Γενναδίου  8,  106  78,  Αθήνα,

www.kedke.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/1/2020, 12.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε

Ακαδημίας  65  &  Γενναδίου  8,  106  78,  Αθήνα,  6ος

όροφος, γραφείο πρωτοκόλλου 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε

Ακαδημίας  65  &  Γενναδίου  8,  106  78,  Αθήνα,  6ος

όροφος, 20/1/2020 και ώρα 12.00

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γαβριήλ Κουγιανός

Διεύθυνση: Γενναδίου  8 & Ακαδημίας  65,  1ος

όροφος

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 214 75 09

Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας: 210 3899651

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kougianos@kedke.gr

mailto:kougianos@kedke.gr


1. Δημοσιότητα:  Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθ.  38

ν.4412/16), στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) www.kedke.gr την 15η Ιανουαρίου 2020.

2. Αντικείμενο  :  Η  ΚΕΔΕ,  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου,  λειτουργούσα

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  75/2011  (ΦΕΚ  Α΄182)  «Περιφερειακές

Ενώσεις  Δήμων  και  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας»,  όπως  έχει

τροποποιηθεί με το Π.Δ. 94/2019 και ισχύει, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 106 78  Αθήνα, καλεί τoυς ενδιαφερόμενους να

υποβάλλουν  προσφορά  για  συμμετοχή  στον  παρόντα  διαγωνισμό  για  την

προμήθεια τριών οχημάτων, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρ. 2.2., με τη

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας 5 ετών από την υπογραφή της

σύμβασης,  χωρίς  δικαίωμα  εξαγοράς.  Κριτήριο  κατακύρωσης  του

Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οποιαδήποτε άλλη

παροχή συμπεριληφθεί στην οικονομική προσφορά τους, η οποία αποτιμάται

σε χρήμα, θα αξιολογηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή του

προμηθευτή.

3. Τεχνική περιγραφή οχημάτων: 

o Όχημα  τύπου  υβριδικού  έως  1.8cc  με  HP>=  120  αυτόματο  για  5

χρόνια και έως 20.000 km, χωρίς εξαγορά. Αριθμός οχημάτων :  δύο

(2) 

o Όχημα τύπου ηλεκτρικό αυτόματο με HP>= 130, για 5 χρόνια και έως

20.000 km, χωρίς εξαγορά. Αριθμός : ένα (1) όχημα .

4. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού:

Η παρούσα Προκήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που τη συνοδεύουν, αναρτώνται

στα συστήματα ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ  και διατίθενται

από  το  Γραφείο  Πρωτοκόλλου,  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ήτοι  της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  από

09:00 π.μ. έως και 15:00, άνευ αντιτίμου.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται και μέσω

του  Διαδικτύου  στη  διεύθυνση  http://www.kedke.gr  σε  ηλεκτρονική  ΜΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ μορφή. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  κατάλογο  με  τα  πλήρη  στοιχεία  επωνυμίας  και

επικοινωνίας  των  ενδιαφερομένων  που  παρέλαβαν  τα  τεύχη  από  το

http://www.kedke.gr/


προαναφερθέν  Γραφείο.  Στον  κατάλογο  αυτό  σημειώνεται  και  η  σχετική

ημερομηνία παραλαβής.

Οι παραλήπτες της παρούσης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της

Προκήρυξης  που  παραλαμβάνουν  από  άποψη  πληρότητας  σύμφωνα  με  τον

πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν

οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και

να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

5. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  επαναπροκήρυξης  του

διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης,

της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της από τις

εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  Οποιεσδήποτε δαπάνες

αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και  υποβολή των Προσφορών από τους

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου

και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

6. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των ενδιαφερομένων, ορίζεται

η  20/1/2020,  ημέρα  Δευτέρα και  μέχρι  τις  12.00  μ.μ.  στην  έδρα  της

Αναθέτουσας Αρχής, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 6ος όροφος, 106 78, Αθήνα.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο

τον  Φάκελο  των  Προσφορών  τους  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Στην

περίπτωση  αυτή,  θα  πρωτοκολλούνται  από  το  εν  λόγω  Γραφείο,  με  την

απαραίτητη  όμως προϋπόθεση,  ότι  αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα στα

γραφεία  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος  (Κ.Ε.Δ.Ε)  μέχρι  και  την

προηγουμένη  ημέρα  της  ανωτέρω  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής

προσφορών, ήτοι έως 17/1/2020, ημέρα Παρασκευή και έως τις 15.00.

7. Προσφορές που υποβάλλονται  ή περιέρχονται  στην Αναθέτουσα Αρχή,  κατά

παράβαση  των  οριζομένων  στις  προηγούμενες  παραγράφους  του  παρόντος

άρθρου  ή/και  εκπρόθεσμα,  επίσης  θα  πρωτοκολλούνται  από  το  ως  άνω

Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται αμελλητί στην αρμόδια

Επιτροπή,  η  οποία  θα  εισηγείται  την  απόρριψή  τους  ως

απαράδεκτες/εκπρόθεσμες  και  την  επιστροφή  τους  στους  ενδιαφερομένους,

χωρίς  να  αποσφραγιστούν.  Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  ή  οι

ταχυδρομικά  αποστελλόμενες  προσφορές  δεν  τηρούν  τα  οριζόμενα  από  τις



διατάξεις  των  προηγούμενων  παραγράφων  του  παρόντος  άρθρου,  δεν

λαμβάνονται υπόψη.

8. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται σε μια συνεδρίαση κατά την οποία

αποσφραγίζονται  όλοι  οι  φάκελοι  (κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  φάκελος

δικαιολογητικών,  φάκελος  τεχνικής  προσφοράς  και  φάκελος  οικονομικής

προσφοράς.

Ο Γενικός Διευθυντής


