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ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚHΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ηλεκτρικών  
λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου 
Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας, Αττικής»

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τη διαβούλευση επί του σχεδίου Διακήρυξης Ανοιχτού 
Διαγωνισμού με τα παραρτήματά της με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και των 
παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή 
της Αθήνας, Αττικής».

Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις», για 
20 ημέρες μετά την ανάρτηση. Η σχετική ανακοίνωση επί της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και στην  “Διαύγεια”. 

Στο παρόν επισυνάπτεται το σχέδιο της Διακήρυξης με τα παραρτήματά της σε μορφή pdf και η 
ανακοίνωση – πρόσκληση σε μορφή pdf και word.

Η Διευθύνουσα  Σύμβουλος

Αριστέα Α. Αντωνοπούλου
      

                                                                                                                                                         

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                                            
1 e-αρχείο pdf «Διαβούλευση Διακήρυξης» 
1 e-αρχείο pdf και word «Ανακοίνωση διαβούλευσης» 

Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Διοικητικής  Υποστήριξης

Μαρία Τσέλιου

mailto:evig@oasa.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oasa.gr/
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Ανακοίνωση- Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση
«Προμήθεια ηλεκτρικών  λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την 

Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας, Αττικής»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ ΑΕ) προτίθεται να 
διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την 
ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο «Προμήθεια ηλεκτρικών  λεωφορείων και των 
παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα 
περιοχή της Αθήνας, Αττικής».

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, ο ΟΑΣΑ καταθέτει συνημμένα την Διακήρυξη 
Ανοιχτού Διαγωνισμού με τα παραρτήματά της, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη 
ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν 
δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από τον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 
όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση 
νέο διαγωνισμό, αποτελεί : α. Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της 
αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη νέα διαγωνιστική 
διαδικασία. β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΟΑΣΑ. 

Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις», για 
20 ημέρες μετά την ανάρτηση. Η σχετική ανακοίνωση επί της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και στην  “Διαύγεια”. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 
τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις του ΟΑΣΑ, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό 
και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας θετικά στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των όρων – 
απαιτήσεων του ΟΑΣΑ.

Η Διευθύνουσα  Σύμβουλος
Αριστέα A. Αντωνοπούλου
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