
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΄΄ εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 900.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ.:8802/30-05-2022 Διακήρυξη 
του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για μια ή και περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης.  

Αντικείμενο της παρούσης είναι ανάγκη του Δήμου για την συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων ,μηχανημάτων έργου και κ.λ.π. , ως εξής:  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

24% 

  2023 2024 2025 

1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων 12.096,77 12.096,77 12.096,77 

2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυμηχανημάτων 18.145,16 18.145,16 18.145,16 

3 
Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών 

κλπ) 
30.241,94 30.241,94 30.241,94 

4 Επισκευή δικύκλων 4.032,26 4.032,26 4.032,26 

5 

Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία (πλαίσιο 

και αμάξωμα)), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών 

φορτηγών 

37.500,00 37.500,00 37.500,00 

6 

Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, 

Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρμών ΣΜΑ, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και 

πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων 

139.919,35 139.919,35 139.919,35 

ΣΥΝΟΛΟ     241.935,48 € 241.935,48 € 241.935,48 € 

Φ.Π.Α 24% 58.064,52 € 58.064,52 € 58.064,52 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

 
 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 900.000,00 € με το Φ. Π. Α. 24%. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρία έτη με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.  

CPV: 50110000-9 

Ελληνική

ΠΑΙΑΝΙΑ 30/05/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 8803 

ΑΔΑ: 9ΗΑΓΩΞ9-4ΗΝ



Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος αρ: 161097 την 03/06/2022. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/07/2022 και ώρα 15:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 

συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των 

ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 10/2022 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 08/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ.  

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δια της οποίας 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου 

Παιανίας www.paiania.gov.gr.  

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  

απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 

Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 764,mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr). 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        

                        ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
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