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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Διόρθωση σφάλματος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 
διακήρυξης Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584) του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα 
συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου» του Δήμου».

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.245/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Κ2ΠΩΗ8-ΩΤ3) 

αναφορικά με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου  ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη 

Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του 

Δήμου (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584), το πλήρες κείμενο της οποίας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Αρ. Διαγωνισμού 124022) και 

καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, ανακοινώνεται η διόρθωση του αναφερομένου 

ποσοστού της 2ης παραγράφου του άρθρου Β.3 (σελ.24) της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά 

μέσα», από το εσφαλμένο 100% στο ορθό 75%.

Συγκεκριμένα η ορθή μορφή της 2ης παραγράφου του άρθρου Β.3 της παραγράφου 2.2.9.2 

«Αποδεικτικά μέσα» της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου για τη 
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«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, είναι η εξής:

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η υποβολή προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου (περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 

αντίγραφο βιβλίου εσόδων, ισοζύγιο λογαριασμών κ.λ.π.) ώστε να αποδείξει ότι ο συνολικός 

κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται είναι ίσος ή μεγαλύτερος 

από το 75% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) του τμήματος/τμημάτων για το οποίο/τα 

οποία υποβάλει προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
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