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                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ » 

Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προκηρύσσει   ανοιχτό   διαγωνισμό  για  
την  παροχή υπηρεσιών Συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου για το έτος 2012 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
ακέραια έκπτωση επί τοις εκατό (%), για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 175.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύμφωνα με το 
Π.Δ 60/07 και το ΠΔ 28/80 όσον αφορά την διεξαγωγή του διαγωνισμού εφόσον 
συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Π.Δ 60/07. 

Επίσης και ο Ν3852/06 (Κώδικας ΟΤΑ) κατά το μέρος που αφορά προσφυγές κλπ.  
Επίσης ισχύουν άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ ως ειδικές διατάξεις της διακήρυξης. 

Η εργασία αφορά τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου μας .   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τρίτη 
26/6/2012 και ώρα 10.00π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 
11.00π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού 
καταστήματος, που βρίσκονται στην οδό Δεκελείας 97. 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

1. Έλληνες και αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών. 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά . 
3. Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. 
4. Συνεταιρισμοί . 
5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά.  
Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  υπηρεσίας    την  
Τρίτη 26/6/2012  του  μηνός  Ιουνίου  του  έτους  2012   και  ώρα  από 10.00π.μ    έως 
11.00π.          

Επίσης  δύναται  να  σταλούν  ταχυδρομικά  ή  δι’ άλλου  τρόπου  μέχρι  και  της  
προηγουμένης   του διαγωνισμού  εργάσιμου  ημέρας. Προσφορές  που  κατατέθηκαν  
εκπρόθεσμα  δεν  γίνονται  δεκτές. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο την 
1/6/2012 ημέρα Παρασκευή. 
 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλ.: 213-2049040-042  στο τμήμα προμηθειών ( 2ος όροφος) . 
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