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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 

Σο Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφησ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Δήμου 

Αλεξανδροφπολησ διακηρφττει ότι την 17
η
 Οκτωβρίου  του ζτουσ 2022 ημζρα Δευτέρα  και 

ϊρα   12.00μμ. (λήξη παράδοςησ των προςφορϊν) ςτο Κζντρο κοινωνικήσ προςταςίασ αλληλεγγφησ, 

παιδείασ και περιβάλλοντοσ Δήμου Αλεξανδροφπολησ, θα διεξαχθεί ανοικτόσ ηλεκτρονικόσ 
διαγωνιςμόσ με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 

προςφορά βάςει τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιήθηκαν 
και ιςχφουν ςήμερα για την Προμήθεια με τίτλο: ΤΠΗΡΕΙΕ  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΑΜΕΑ ΣΟ ΝΠΔΔ 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 (ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΣΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΑΡΘΡΟ 20 ΣΟΤ Ν. 4412/2016) 

 
 

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr 

του ςυςτήματοσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ηλεκτρονικά, μζςω τησ 

διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 

Ο κωδικόσ του ζργου είναι: 173286 ςυντίθεται από τα ακόλουθα CPV: 85311200-4  
Τπηρεςίεσ κοινωνικήσ πρόνοιασ που παρζχονται ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 
Ο προχπολογιςμόσ τησ προμήθειασ ανζρχεται  ςτα 120.000 ευρϊ πλζον ΦΠΑ  (εκτιμϊμενη αξία 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: € 148.800,00) με βάςη τη μελζτη με αριθμό θεϊρηςησ 24/2022 από την 
Οικονομική Τπηρεςία του Κζντρου κοινωνικήσ προςταςίασ αλληλεγγφησ, παιδείασ και περιβάλλοντοσ 
Δήμου Αλεξανδροφπολησ,  
Η διακήρυξη του ζργου ζχει ςυνταχθεί κατά το εγκεκριμζνο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. υπόδειγμα ανοικτήσ 
διαδικαςίασ για την ανάθεςη δημοςίων ςυμβάςεων προμηθειϊν που διενεργοφνται με ηλεκτρονικό 
τρόπο – ζκδοςη επτζμβριοσ 2021 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογητικά, που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δημόςιεσ ςυ 

μβάςεισ (ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΣΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

20 ΣΟΤ Ν.4412/2016) 
  καθϊσ και ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΩΗ  

Η προθεςμία περάτωςησ του ζργου είναι (12) ζξι μήνεσ. 
Το ζργο χρηματοδοτείται από τα τακτικά ζςοδα του Προχπολογιςμοφ του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
Σο αποτζλεςμα τησ δημοπραςίασ θα εγκριθεί από το Διοικητικό υμβοφλιο του Κζντρου Κοινωνικήσ 
Προςταςίασ Αλληλεγγφησ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Δήμου Αλεξανδροφπολησ. 
  Σα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ τησ παροφςασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκαν ςτη ςχετική ηλεκτρονική   
διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ ςτο ΕΗΔΗ, η οποία ζλαβε υςτημικό Αφξοντα Αριθμό:  
173286  και αναρτήθηκαν ςτη Διαδικτυακή Πφλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ , καθϊσ 
και ςτην  ιςτοςελίδα του Δήμου Αλεξ/πολησ www.alexpolis.gr. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο Κζντρο 
Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφησ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Δήμου Αλεξανδροφπολησ, 
αρμόδιοσ υπάλληλοσ Ελζνη Σςιαοφςη και την Οικονομική Τπηρεςία του Κζντρου Κοινωνικήσ 
Προςταςίασ Αλληλεγγφησ , Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Δήμου Αλεξανδροφπολησ (τηλ.: 2551053225), 
τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ.  

Αλεξανδροφπολη,  29.09.2022 
 

Ο Δικαιοφχοσ 
Κζντρο κοινωνικήσ προςταςίασ αλληλεγγφησ, παιδείασ και 

περιβάλλοντοσ Δήμου Αλεξανδροφπολησ. 
 
 
 

                                                                                                    ΧΡΗΣΟ ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΑΚΗ 

                                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. 
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