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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2022 
 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για 

την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για το έτος 2022, 

προϋπολογισμού 148.335,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 4812/12-04-2022 Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. Π01/22 μελέτη, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  02/ 05/2022 του έτους 

2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο (α/α συστήματος 158561). 

 Το πλήρες σώμα της με αριθ. πρωτ. : 4812/12-04-2022 Διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, 

άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// www.andravida-killini.gr 

 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ποσοστού δύο τοις εκατό (2 %) υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ. για την 

κάθε ομάδα που συμμετέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης. Η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
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ορίζεται στη διακήρυξη καθώς και στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη για δημοσίευση θα 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ισχύς προσφοράς ΕΞΙ (6) μήνες από την επομένη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 

τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, http://www.andravida-

killini.gr. και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. : 26233 

60841 & 26233 608297 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
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