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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  
 

Για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς της σύμβασης: εργασία και 
ανταλλακτικά μαζί), για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 
62.924,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), διάρκειας έως 31-12-2023 και 
με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023. 

Αντικείμενο της σύμβασης  αποτελεί η συντήρηση και επισκευή των 
μηχανημάτων πρασίνου που διαθέτει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, απαραίτητη για 
την εύρυθμη λειτουργία των εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων πρασίνου που 
χρησιμοποιούνται σε  γήπεδα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους  του Δήμου  
Αλεξανδρούπολης 

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). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 23η Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 12:01μ.μ, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση των προσφορών 
θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00 πμ. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, ποσού  
800,00 €. 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2551064231).   
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται με 
τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από τη δικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 180638) και στην ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr 
(πεδίο «Διακηρύξεις»).   
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Ιωάννης Ζαμπούκης 
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