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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Πληροφορίες: Μακρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 213-20.38.099
Φαξ: 213-20.38.504
E-mail: pmakris@maroussi.gr

Περιληπτική  διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής 
(χαμηλότερη τιμή)  για κάθε Τμήμα.

                                                                                                                                                                             

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 10/2022 μελέτη της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού και 
Οχημάτων.

Η εκτιμώμενη αξία όλων των ομάδων της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
884.355,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.096.600,20€). 
Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα  προαίρεσης  εκτιμώμενης αξίας για όλες τις ομάδες 
της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 115.566,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 143.301,84€).
Η Συνολική Εκτιμώμενη αξία για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Προαιρέσεων ανέρχεται στα :   
1.239.902,04  ευρώ.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 171142) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα 
δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: 
pmakris@maroussi.gr, και
για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές , κλπ: : Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
Aρμόδιος υπάλληλος: Κάτσαρης Βασίλειος email: vkatsaris@maroussi.gr

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
8 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή αυτής [με 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος]. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Η προκήρυξη σύμβασης υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 , ώρα 07:50 π.μ. , µε επίσημη 
ονομασία: GR-ΜΑΡΟΥΣΙ: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων 
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού και με προσωρινό αριθμό αναφοράς 
ENOTICES-ECAS_n0081s74/2022-138239 .

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.maroussi.gr/
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