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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
 

Διακηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης, την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού, σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 97/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου και της 

ΑΑΥ:258/2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005149951), για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(CPV:50800000-3 – Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), (CPV:34913000-0 – Διάφορα 

ανταλλακτικά) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Πρασίνου & 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:30 μ.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 16:00 μ.μ.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheu.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
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Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 

3.000,00€, η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και στα άρθρα 2.1.5. και 

2.2.2. της διακήρυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω υπηρεσίας 

παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Υπάλληλοι του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

της Δ/νσης Καθαριότητας Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Αλέξης Μανώλης, Τηλ.: 210-7485141, 

καθώς και του Τμήματος Προμηθειών κ.Κίτσου Αρσενόη & Μακρυκώστα Δάφνη τηλ.: 213-2024293. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 

www.zografou.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση  από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από τον δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                
Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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