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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, 
προϋπολογισμού 245.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2018 μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ. 
7101/20/03/2018 διακήρυξης. 

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως σήμερα ισχύει, 
του Ν.  46 /2006   ύρωση του  ώδικα Δήμων και  οινοτήτων ,  Φ   114/   /8-6-2006) – 
 . .Δ. ., και τις διατάξεις του Ν. 852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  αλλικράτης   Φ   87/7-6-2010, Τεύχος Α) και θα 
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων   ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση  Φ. .  1781/2 .5.2017 τ. ’ ) 
 Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του  εντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης, με την αρ. 
56902/215/2-6-2017  Φ   1924 Τευχ.  ’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του  θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων   .Σ.Η.ΔΗ.Σ.)   
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή  pdf) στη 
διαδικτυακή πύλη:  www.promitheus.gov.gr του  ΣΗΔΗΣ. 
 Ο διαγωνισμός έλαβε Α/Α 55675 συστήματος  ΣΗΔΗΣ.  
 Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων εργασιών Α-ΣΤ, 
σύμφωνα με την  διακήρυξη και την 05/2018 μελέτη του Τμήματος  αθαριότητας και Διαχείρισης 
Μηχανημάτων-Οχημάτων. 
 Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ποσοστού 
δύο τοις εκατό  2%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ύψους 3.600,00€, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο παράρτημα Γ’, καθώς και όσων ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η Παρασκευή 2 /0 /2018 και 
από ώρα 08:00π.μ.. 
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 
14:00μ.μ.. 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά, την 
Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 
 Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη:  www.promitheus.gov.gr του 
 ΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.agiaparaskevi.gr%  εφημερίδα υπηρεσίας 
προκηρύξεις) καθώς και να επικοινωνούν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 21 2004558 -602 (Χονδρού Ναυσικά). 
 

 Με εντολή Δημάρχου 
     Ο Γενικός Γραμματέας  
 
       Στέφανος  ασαπίδης 
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