
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ                                                              Κατερίνη,  12/03/2012 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                         Αριθ. Πρωτ.  Οικ 20576 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων 

Ο ∆ήµαρχος  Κατερίνης  Χιονίδης Σάββας, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις των: 

· Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 

«Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
& προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των 
Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. ∆/τος 2396/53». 

· Π.∆. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί 

Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο (Ε.Ε.). 

· Π.∆. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 

«Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». 

· Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Ο.Τ.Α. » 

· Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων 

συναφών θεµάτων» 

· N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

· του Π.∆. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.∆. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία 

προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, 
αντίστοιχα. 

· Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα 

Ο.Τ.Α. 

· Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

· Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

· Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης 

· Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 



· Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας 

και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

· Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 

· Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική u964 της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

· N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» 

· Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. ∆. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ. Π. ∆.)». 
για την ανακήρυξη µειοδοτών για την «Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών 

µέσων». 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 
π.µ. µε την λήξη παράδοσης προσφορών στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κατερίνης 
(Πλατεία ∆ηµαρχείου 2, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασκούν το ανάλογο βιοµηχανικό ή 
βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η διακήρυξη του διαγωνισµού 
και η αντίστοιχη µελέτη σε δύο (2) αντίτυπα. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στα 366.000,00 

ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα χρηµατοδοτηθεί δε από πιστώσεις 
του οικονοµικού έτους 2012 του ∆ήµου. 
Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, ορίζεται στο 5% επί της ανά 
κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά εργασία, όπως αυτές 
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της αντίστοιχης µελέτης 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο 
διαγωνιζόµενος. 
Για τα τεύχη του διαγωνισµού και τη µελέτη της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να παραλάβουν πλήρες 
αντίγραφό της µέχρι και την 18/04/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 από την 
Γραµµατεία Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (Πλατεία ∆ηµαρχείου 2, Κατερίνη 
601 00 αρµόδιοι υπάλληλοι Μαυροµάτης Ηλίας, Αντωνοπούλου Μαρία, τηλ. 
2351350455, 2351350458, fax. 2351350470). 
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