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Περίληψη διακήρυξης  

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης , εγκατάστασης , συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

πολυμηχανημάτων του   Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2023 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής/ομάδα , για την Παροχή Υπηρεσιών 

μίσθωσης ,εγκατάστασης , συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων  του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για το 2023 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.968,92 (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%).  

 

Η υπηρεσία  υποδιαιρείται σε 3 ομάδες(ομάδα Α,Β,Γ). 

 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες (μερική 

προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς 

(μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας. 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 

 

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). 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13η  Ιανουαρίου  2023  και ώρα 12:00μμ σε 

ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις την 19 Ιανουαρίου 

/2023 και ώρα 09.00πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ως εξής: α) για την Ομάδα Α 

1048,16 ευρώ, β) για την Ομάδα Β 80,5 ευρώ, γ) για την ΟΜΑΔΑ Γ 16 ευρώ.  

 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη 

Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350274 

αντίστοιχα.  

 

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. 180143). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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