
 

 

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη  Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000

των οχημάτων (τετράτροχων και δίτροχων)

(Τεύχος Διακήρυξης αρ. 06/2018).

 

      

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α) Οι διατάξεις: 

 

 

1. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 

2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

2. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)

3. Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

4. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

6. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14

Εσωτερικών» 

7. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

8. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις

9. Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσ

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

10. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

11. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

12. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
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Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000

(τετράτροχων και δίτροχων) των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019

). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της 

8/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

“Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι¬στικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

(Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

(ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

Κ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

         
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Καθ. Ρωσίδη  11 
546 55,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Γεώργιος Νικήτας 
Ελένη Αβραμίδου 

437,-151  
gov.gr 
 

          ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 

 
              Θεσσαλονίκη,
 
              Αρ. Πρωτ.: οίκ.

μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), 

0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) 

εσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019-2020. 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της 

“Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

ο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

ίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

Κ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Θεσσαλονίκη, 19/11/2018 

: οίκ. 71622 
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13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

14. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3801/2009 

(ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποιήσεις 

επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» 

15. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

16. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

17. Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

19. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

20.  Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

21. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» 

 

Β) Οι αποφάσεις: 

 

1. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. οικ. 3995/22-01-2018 (ΑΔΑ: 68ΖΒΟΡ1Υ-ΨΟΧ) 

για την συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών 

προϋπολογισμού καθαρής αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60000€)  

2. Υ.Α.2879/ 2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-

2017 «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης»). 

4. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 57113/19-09-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003709490) Εσωτερικό Σημείωμα- 

Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

5. Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 5999/09-10-2018 

(ΑΔΑ:7Θ20ΟΡ1Υ-ΙΦΖ  ΑΔΑΜ :18REQ003809367 2018-10-09) συνολικής αξίας Εκατόν Εξήντα Επτά 

Χιλιάδων Ευρώ και Τριάντα Λεπτών (167.000,30€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα έτη 2019-2020 

σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 0861 και ΚΑΕ 1321 των ειδικών φορέων 071,072,073.  

6. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ. 71120/15-11-2018 (ΑΔΑ:6ΖΣ7ΟΡ1Υ-ΛΜΖ) περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος. 

 

 

Γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την προκήρυξη  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω 

των ορίων), για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και 

επισκευής (CPV 50112000-3) των οχημάτων (δίτροχων και τετράτροχων) των υπηρεσιών 

της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019-2020. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης και συνολικής εκτιμώμενης αξίας, Εκατόν Εξήντα Επτά Χιλιάδες και Τριάντα Λεπτά 
(167.000,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Εκατό Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια 
Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Έξι Λεπτά (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α.  

  Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης και συνολικής εκτιμώμενης αξίας, εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ και τριάντα 
Λεπτών (167.000,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών  (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α.  

 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %  επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ.  

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και 

για όλες τις Πόλεις ανά Περιφερειακή Ενότητα/ες, για μία ή και για τις δυο κατηγορίες οχημάτων 

(τετράτροχα, δίτροχα) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄, ωστόσο η προσφορά τους θα αφορά 

υποχρεωτικά α)και σε εργασία και σε ανταλλακτικά, β) στο σύνολο, των ανά Πόλη οχημάτων 

κάθε κατηγορίας και γ) στο σύνολο των φορέων (071,072 & 073) σε κάθε Πόλη Περιφερειακής 

ενότητας., αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
i. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS EL51-
EL52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 
2313 309449, www.damt.gov.gr, 
Αρμόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 
Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Α.Δ.Μ.-Θ., Δ/νση Καθηγητή Ρωσσίδη 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2313309437. 

 
ii. ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού  

Α.Δ.Μ.Θ.  

 

(Πληροφορίες):  

Γεώργιος Νικήτας (Προϊστάμενος Τμήματος) 2313309437  e-mail: tpdy@damt.gov.gr). 

Ελένη Αβραμίδου,  τηλ: 2313 309151 email: helavra@damt.gov.gr, 

 
 

iii. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 Ελεύθερη, άμεση, πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται 

 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κάνοντας  

 αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 

 στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) κάνοντας αναζήτηση με  

 βάση τον φορέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) 

 Στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ www.damt.gov.gr >Ενότητα Ανακοινώσεις>Διαγωνισμοί. 

 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης: 

 

 Θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/  
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 Θα δημοσιευθεί  στις εφημερίδες: 

 
  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (Ν. Δράμας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΛΑΟΣ» (Ν. Ημαθίας), 

«ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ν. Θεσσαλονίκης), «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ» (Ν. Καβάλας), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίς), 

«ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΠΕΛΛΑ NEWS» (Ν. Πέλλας), «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» (Ν. Πιερίας), «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ» (Ν. Ροδόπης), «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» (Ν. Σερρών), «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Ν. Χαλκιδικής) 

 
iv. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις  

προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Ν.4412/2016 και τα καθοριζόμενα στο συνημμένο τεύχος 
διακήρυξης 11/17. 

  
Οι προσφορές υποβάλλονται από: 
 

 Την Τετάρτη, 21/11/2018 και ώρα 08:00 π.μ.  μέχρι την Δευτέρα 10/12/2018 ώρα 
15.00μ.μ., 
 

 
v. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών  και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονικά, την 
Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, 
συλλογικό όργανο Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
[εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»] όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄παρ.1 της 
διακήρυξης 6/18, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:  

 Την Διακήρυξη αρ. 6/2018 με τα Παραρτήματά της Β-ΣΤ:  (Β. Υπόδειγμα εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής, Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Δ. Πίνακας 
οχημάτων, Ε΄ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς),  

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΣΤ’ της διακήρυξης) το οποίο θα 
αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και σε μορφή αρχείου doc μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης 6/2018 
 

2. Την έγκριση του συνημμένου τεύχους διακήρυξης 6/2018 που περιλαμβάνει τα μέρη Α-Γ’ και 
το μέρος Δ’ με έξι παραρτήματα (Α’ Σχέδιο σύμβασης, Β’ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, Γ’ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, Δ’ Πίνακα οχημάτων, Ε’ 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ΣΤ΄Τ.Ε.Υ.Δ.).  

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης (6/2018) 

Εσωτερική Διανομή: 
 
1.Τµ. Προϋπολογισμού, Δημοσίων Αναφορών και 
Πληρωμών 
2.Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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