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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με βάση 
την οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως αναφέρεται στην προμετωπίδα του εγγράφου. 

I.3) Επικοινωνία: 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr στην οποία και βρίσκονται τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές. Οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση στην προμετωπίδα του εγγράφου. 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριότητα, ύδρευση, κοινωνικές υπηρεσίες, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κλπ 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου. Αριθμός 
αναφοράς: ΤΥ/27/2021. 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 50110000 

II.1.3) Είδος Σύμβασης: Παροχή Υπηρεσίας 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες προκειμένου να 
συντηρούνται και να επισκευάζονται τα μηχανικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά συστήματα, τα 
αμαξώματα, τα συστήματα πέδησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου καθώς και τα 
ηλεκτρονικά και υδροπνευματικά συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου των υπερκατασκευών, όπως αυτά 
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.116.554,50 EUR (€) 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: 
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4 
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 4 

II.2) Περιγραφή 
TMH 
MA 

Τίτλος σύμβασης 
Διάρκεια 

σύμβασης  
Εκτιμώμενη 

αξία 
Κωδικός CPV 

1 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για ΙΧ αυτοκίνητα και ημιφορτηγά 
έως 3,5 τον 

1080 ημέρες 140.000,00 € 50110000 

2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για φορτηγά άνω των 3,5 τον 1080 ημέρες 219.000,00 € 50110000 

3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Μηχανήματα έργου 1080 ημέρες 141.000,00 € 50110000 

4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Λεωφορεία 1080 ημέρες 16.000,00 € 50110000 

5 Υπηρεσίες επισκευής και βαφής αμαξωμάτων (Φανοποιεία) 1080 ημέρες 37.000,00 € 50110000 

6 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Υπερκατασκευών 
απορριμματοφόρων 

1080 ημέρες 105.000,00 € 50110000 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Γραφείο Δημοπράτησης Έργων και Υπηρεσιών 

Kορωπί : 26-05-2021 

Αρ. Πρωτ. : 8243 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47  
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ 

Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο : +30 2132000779 

FAX : 210 6624963 

e-mail : tykoropi@gmail.com 

ΑΔΑ: Ω3ΑΙΩΛ6-ΠΙΙ
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7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης 1080 ημέρες 165.000,00 € 50110000 

8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων οχημάτων 1080 ημέρες 63.000,00 € 50110000 

9 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών 1080 ημέρες 92.125,00 € 50116500 

10 Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οχημάτων 1080 ημέρες 62.429,50 € 34330000 

11 
Επισκευή και αντικατάσταση (προμήθεια νέων) μεταφερόμενων 
απορριμματοκιβωτίων 

90 ημέρες 76.000,00 € 44613700 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα τα τμήματα:  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής / 
ποσοστού έκπτωσης αναλόγως τμήματος. 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της 
Διακήρυξης και ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα από τα Ταμεία της ΕΕ. Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.  

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα Άρθρα 2.2. των 
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης, που αφορούν στο Δικαίωμα Συμμετοχής στα Κριτήρια Ποιοτικής 
Επιλογής, καθώς και στις εγγυήσεις συμμετοχής. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Όπως αναφέρεται στους 
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης. 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση 
αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών. 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 26/06/2021 23:00 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 

IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες μετά την 01/07/2021 

IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 01/07/2021 12:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

  

ΑΔΑ: Ω3ΑΙΩΛ6-ΠΙΙ
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια 
σύμβαση, με εκτιμώμενο χρόνο δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων τους 36 μήνες. 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται 
μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή προσφυγών, αναλυτικά αναφέρονται 
στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/05/2021 

 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: Ω3ΑΙΩΛ6-ΠΙΙ
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