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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
«Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»
Ο Δήμαρχοσ Παρανεςτίου ζχοντασ υπ όψη:
1. Την υπϋ αριθμ. 11389/93 Απόφαςη Υπ. Εςωτερικϊν ¨Ενιαίοσ Κανονιςμόσ
Προμηθειϊν Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)¨.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ– Πρόγραμμα Καλλικράτησ».
3. Τα άρθρα 193 παρ. 1 κϋ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κϊδικασ Δήμων και
Κοινοτήτων¨.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειεσ του δημοςίου τομζα και
ρυθμίςεισ ςυναφϊν θεμάτων¨.
5. Το Π.Δ. 60/07 ‘Προςαρμογή τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ ςτισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ
2004/18/ΕΚ, περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων
ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν όπωσ τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ
τησ επιτροπήσ και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τησ 16ησ Νοεμβρίου 2005’.
6. Το Ν. 1665/86 ¨Συμβάςεισ Χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ¨, όπωσ τροποποιήθηκε και
ςυμπληρϊθηκε με τισ διατάξεισ του Ν. 2367/95 ¨Νζοι χρηματοπιςτωτικοί θεςμοί και
άλλεσ διατάξεισ¨.
7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίοσ φορζασ ελζγχου τροφίμων, άλλεσ ρυθμίςεισ
θεμάτων αρμοδιότητασ του Υπουργείου Ανάπτυξησ και λοιπζσ διατάξεισ¨.
8. Το Ν. 2522/97 Δικαςτική προςταςία κατά το ςτάδιο που προηγείται τησ ςφναψησ
ςυμβάςεων Δημοςίων Ζργων, Κρατικϊν Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν¨.
9. Το Ν. 3310/05 ¨Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων¨, όπωσ
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηςη του Ν. 3310/05.
10. Το Ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 ςτϋ , όπωσ ιςχφει.
11.Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προςαρμογή τησ Ελληνικήσ
νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2000/35 τησ 29.6.2000 για την καταπολζμηςη των
καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
12. Την αριθ.Π1/2128/5-11-2013 Απόφαςη του Υπ. Ανάπτυξησ περί « Εγκρίςεισ
(εντάξεισ-τροποποιήςεισ) ςτο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειϊν ζτουσ 2013».
13. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2013, που αφοροφν
την ετήςια χρηματοδοτική μίςθωςη.
14. Tην υπ’ αριθμ. 186/2013 απόφαςη Δημοτικοφ Συμβουλίου Παρανεςτίου για την
ζγκριςη τησ προμήθειασ(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΗ-1Δ9).

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Δημόςιο ανοικτό διαγωνιςμό με κριτήριο κατακφρωςησ τη ςυμφερότερη
προςφορά για την προμήθεια και την πενταετή ςυντήρηςη, δφο(2) φορτηγϊν
οχημάτων 4*4 με μονή καμπίνα, ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ 4*4 με extra καμπίνα
και ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική
μίςθωςη (financial leasing), για πζντε (5) ζτη με δικαίωμα αγοράσ των ειδϊν, προχπ.
99.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
Ο διαγωνιςμόσ θα γίνει ςτο κατάςτημα του Δήμου Παρανεςτίου, από την
Επιτροπή Διαγωνιςμοφ, την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημζρα Δευτέρα και ϊρα 10.0011.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχήσ Προςφορϊν).
Σε περίπτωςη που ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχθεί την ανωτζρω ημερομηνία ή
αποβεί άγονοσ, θα επαναληφθεί ςτισ 07 Ιανουαρίου 2014, ημζρα Σρίτη, την ίδια
ϊρα και ςτον ίδιο τόπο.
Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:
1. Ζλληνεσ και αλλοδαποί προμηθευτζσ
2. Νομικά πρόςωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
3. Κοινοπραξίεσ χωρίσ να ζχουν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή.
4. Συνεταιριςμοί
5. Ενϊςεισ προμηθευτϊν (οικονομικϊν φορζων) που υποβάλλουν κοινή προςφορά,
με την προχπόθεςη όλοι οι παραπάνω να επικαλοφνται οικονομική και
χρηματοδοτική ικανότητα εταιρειϊν χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ
6. Εταιρείεσ χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ ή κοινοπραξία.
Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ, για ποςό που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τησ ςυνολικήσ προχπολογιςθείςησ δαπάνησ. Το ποςό
τησ εγγυητικήσ ςυμμετοχήσ δηλαδή αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό ποςό των
4.950,00€(τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων πενήντα ευρϊ).
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη τησ διακήρυξησ κατά τισ
εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ από τον Δήμο Παρανεςτίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια
υπάλληλοσ Μουςτακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίασ: 2524350132, fax: 2524350151, email: mlinaki@yahoo.gr, καθϊσ και από το διαδίκτυο, ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη
του Δήμου Παρανεςτίου: www.paranesti.gr.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Καγιάογλου Νικόλαος

