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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.18633 / 31-08-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
32 ΤΟΥ Ν.4412/2016  (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4 ΚΑΙ 13) 
     

 

            ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν : 

 

 Του ν.4412/2016(Α΄147) ΄΄Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄, με τις τυχόν 

τροποποιήσεις του. 

 Του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ 

 Του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων’’ 

 Του ν.4270/2014(Α΄143) ΄΄Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις΄΄,  

 Του ν.4250/2014(Α΄74)΄΄Διοικητικές Απλουστέσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις΄΄ και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

 





 Της παρ.Ζ του ν.4152/2013 (Α΄107)΄΄ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές΄΄, 

 Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄)Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών 

 Του ν.4129/2013(Α΄52) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο΄΄ 

 Του ν.4013/2011 (Α΄204) ΄΄Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..΄΄  

 Του ν.3861/2010(Α΄112)΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄και άλλες διατάξεις΄΄,  

 Του ν.2859/2000(Α΄248)΄΄Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας΄΄, 

 Του ν.2690/1999 ( Α΄45) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασία και άλλες 

διατάξεις΄΄ και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Της υπ΄αριθμ. 57654/22.5.17 Απόφασης Υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1781 Β΄/23-05-2017)΄΄Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης΄΄. 

 Τον Ν.4155/2013 ΄΄ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις 

 Την με αριθμ.56902/215/2.6.2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης ΄΄Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.΄΄ 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την 

αρ.158/16 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16) 

 Του ν.4488/17 (ΦΕΚ 137/13.9.17 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 39 ΄΄Αποκλεισμός 

από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας΄΄ 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄341΄΄Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία΄΄ 

 Τον ν.4497/2017 (ΦΕΚ 137/13.09.2017, Τεύχος  Α΄) 

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

 Το αρθρο 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 

 Την με αριθμ.5 / 2017 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, που συνέταξε η Δ/νση 

Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής. 

 Το υπ.αριθμ.17 REQ001831673 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  216/2017, περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 

5/2017 μελέτης 

 Την υπ΄ αριθμ. 261/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 





 Την με αρ.πρωτ.  18633 / 2017  Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001878513 2017-08-31 ),στο ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός 

αριθμ. 44692) ,στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 Την 224 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου των ομάδων 4 

& 13, του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη ΄΄ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ΄΄, λόγω 

του εν μέρει άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

   

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς 

τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ.18633 / 2017  προηγούμενης διακήρυξης, μετά 

από εν μέρει άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας 

΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ΄΄ , σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ενδεικτικού  προϋπολογισμού  5.000,00 € 

με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

θα υποβάλλουν προσφορά για τις κάτωθι άγονες ομάδες της με αρ.πρωτ.  18633 / 2017  

Διακήρυξης του Δήμου: 

i. Ομάδα 4 με τίτλο: ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) 

ii. Ομάδα 13 με τίτλο: ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ποσού 4.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).Αφορά τα κάτωθι οχήματα: 

α)  ΜΕ 108638    β) ΜΕ 111065   γ) ΜΕ 77575 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπάρχουσα διακήρυξη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την 

υπογραφή της και ανάρτηση της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
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13/11/2018 
 

       13/11/2018 

Ώρα   8 : 00  π.µ. 

 
03/12/2018 

ώρα 16:00:00 μ.μ 
 

Μετά   την   παρέλευση   της   καταληκτικής   ημερομηνίας  και   ώρας   δεν   υπάρχει   

η   δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά,  µέσω 

της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για μία ή  και για τις δύο ομάδες.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική προσφορά, όπως προβλέπονται 

στην με αρ.πρωτ. 18633/2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.   

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς(προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό 1%  επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. της/των ομάδας/ομάδων για την/τις οποίες έχει 

υποβάλει προσφορά. 

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

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την  07/12/2018 
και ώρα 10.30 πμ. 
Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:www.oraiokastro.gr, καθώς και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. http:www.promitheus.gov.gr,όπου η διαπραγμάτευση έλαβε 

Συστημικό Αριθμό  66569, ενώ θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση 

από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016, και στον ν.4155/2013, όπως 

ισχύει και στο άρθρο 6 της  ΥΑ Π1/2390/2013, όπως ισχύει. 

 

 





Για  τη  συμμετοχή στον  διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  

απαιτείται  να  διαθέτουν ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη από  πιστοποιημένη 

αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό   σύστημα  

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή   πύλη   www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.3.2  έως  3.4  της  Υπουργικής Απόφασης 

αριθ.Π1/2390/16.10.2013  (ΦΕΚ  Β΄  2677)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  

λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

         

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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