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Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες 

προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  “Συντήρηση-

Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για 

τα έτη 2023-2024-2025 ” για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 1.863.273,60€ με τον 

Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34300000-0, 501184100-9, 50411400-3, 50116500-6. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η μεγαλύτερη ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗ (ανά ομάδα) εκφρασμένη επί τοις εκατό. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 62,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Τηλ.: 2333350137, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία 

E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr 

Κωδικός NUTS: EL521 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες 

ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 

ειδών κάθε ομάδας. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ταυτόχρονα η παροχή υπηρεσιών και η προμήθεια 

υλικών-ανταλλακτικών, ήτοι οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και προμήθειες 

υλικών-ανταλλακτικών-αναλωσίμων, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του 

Δήμου όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης του 

Δήμου, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για τρία (3) ημερολογιακά έτη 

2023, 2024, 2025, από την λήξη των συμβάσεων που ισχύουν σήμερα.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της καθαρής 
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προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 

τριάντα χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (30.052,80€), εφόσον ο 

προσφέρων συμμετέχει σε όλες τις ομάδες, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες 

τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 178693, στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η 

παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 

19.12.2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20.01.2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

 

                Ο Δήμαρχος 
 

                                                                             Παναγιώτης Γκυρίνης 
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