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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

για την προμήθεια  με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».   
 

Σε εκτέλεση  της υπ’ αριθμ.  385/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:  72ΥΜΩΕΚ-ΦΔΩ)   
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει φάκελο προσφοράς στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ» , συνολικού  προϋπολογισμού 
79.980,00 ευρώ (64.500,00 + 15.480,00Φ.Π.Α. 24%) .   

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  
μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση , στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό 
φάκελο και φυσικό φάκελο , όπως ακριβώς ορίζεται στην 166/2017 (Α.Δ.Α: ΩΤΝΛΩΕΚ-ΣΡΟ)  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η επανέγκριση τεχνικών προδιαγραφών/τεχνικής έκθεσης, 
επανέγκριση τεύχους συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού, -κατάρτιση όρων 
διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών και 
ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».  
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Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
α/α συστήματος  61770 

           10/ 07/ 2018 Αμέσως            24/ 07 / 2018 - 15:00 
Ήτοι ύστερα από κανονική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών, από την ημερομηνία 
ανάρτησης της πρόσκλησης προς 
τους οικονομικούς φορείς 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα ως ανωτέρω  σε  ηλεκτρονικό φάκελο, και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου. 
 
 
 





 
  Ως   ημερομηνία αποσφράγισης του α’ σταδίου ορίζεται  η     30/ 07 /2018 και ώρα 10:00  
 
            Κατά τα λοιπά ισχύουν  οι όροι της διακήρυξης που περιγράφονται στην απόφαση 166 / 2017 της 
Ο.Ε. χωρίς τροποποίηση. 
 
                                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Εσωτερική Διανομή  
- Γρ. Δημάρχου                                                                               
- Γρ. Γεν. Γραμματέα                                                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ 
- Δ/νση Περιβάλλοντος                  
- Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                             
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