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 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την 
παροχή υπηρεσιών και προμηθειών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για τα έτη 2020, 2021 και 2022, 
προϋπολογισμού 549.300,00€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 
τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11482/11.06.2020 διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 
4/2020 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 
   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη 
διαδικτυακή πύλη:  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με Α/Α 
91602 
Η διαδικασία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την  12.06.2020, ημέρα Παρασκευή. 
 
Ημερομηνία έναρξης προσφορών ορίζεται η 12.06.2020, ημέρα Παρασκευή. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 13.07.2020 και 
έως ώρα 14:00 μ.μ. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στηδιαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούςφορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσοστού δύο τοις εκατό (2 %) υπολογιζόμενη επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ. της κάθε ομάδας που συμμετέχουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον έως  διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη 
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διακήρυξη καθώς και  στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 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 ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr (Ενημέρωση - προκηρύξεις), καθώς και να επικοινωνούν με το 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
τηλέφωνα 213 2004558 -213 2004602 (Χονδρού Ναυσικά). 
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