
 
                                                                                                                    

 
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  

για την Προμήθεια τριών ( 3 ) πετρελαιοκίνητων φορτηγών τύπου Van 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

            Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τριών ( 3 ) 
πετρελαιοκίνητων φορτηγών τύπου Van συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
69.998,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,CPV 34136000-1: Φορτηγά 
Οχήματα τύπου Van εως 3,5tn ,CPV 34136000-9: Φορτηγά Οχήματα τύπου Van 
κάτω των 2,3tn 
 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 
Η προμήθεια δεν διαιρείται σε τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και των 
ποσοτήτων που αφορά την προμήθεια. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 02/09/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:01μ.μ σε ηλεκτρονικό φάκελο.  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 
07/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ., από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο 
σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΗΜ/ΝΙΑ: 22/07/2022 
 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΨΩΨΟ-2ΒΗ





 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. 
 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  (χωρίς Φ.Π.Α), ήτοι 
564,50€. 
 
 
          Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι: Πολυμερούδης Άρης & Μαργαρίτα Κόκκορη, Διεύθυνση 
Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551350066 & 2551350231. Ολόκληρη η διακήρυξη και τα 
τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον 
ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη 
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, α/α Συστ. 169187. 
 
 
 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΨΩΨΟ-2ΒΗ
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