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                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων». 

 

                   Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 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, 

• την 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.  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• το 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”, 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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Σελίδα 2 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

•   Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

• την από 30.4.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με 

την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

 
Αποφασίζει 

 
Την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Συντήρηση και Επισκευή 

οχημάτων».  
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Σελίδα 3 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της επισυναπτόμενης 

Διακήρυξης. 

                                        

Διαγωνισμός   Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων» 

Είδος Διαδικασίας  Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

χαμηλότερης τιμής, ανά Ομάδα και συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη 

τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών. 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 29.3.2021  Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 13.00 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 30.3.2021  Ημέρα: Τρίτη  Ώρα: 12.00 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Λ. 

Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές,  Τ.Κ. 136 79, από την αρμόδια 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

CPV 50110000-9: Yπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων 
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 
34300000-0 - Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και 
για τους κινητήρες τους 

Χρόνος ισχύος σύμβασης Από την υπογραφή της έως 31.12.2021 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.658,00  € (με ΦΠΑ 24%), 27.950,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

και δικαίωμα προαίρεσης 20%, ήτοι: 6.931,60 (με ΦΠΑ 24%) 

Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

Διάρκεια ισχύος 

προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

 

 

Για την Διακήρυξη 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79 

Τηλ: 210 2445226 Φαξ: 210 2478540 

email: foreasparnithas@gmail.com 

κα Παρθένα Χαιτόγλου 
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Σελίδα 4 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω Διαδικτύου σε 
ηλεκτρονική μορφή, στις εξής διευθύνσεις:  

1) στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και  

2) στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας URL): www.parnitha.net στην 
διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις 

                                                 

Για το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Γεώργιος Καρέτσος 

Δασολόγος - Ερευνητής 
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