
Σελίδα 1 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

για την ανάδειξη αναδόχου για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο προμήθειας αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  

Α/Α Ενότητα Α’ (Προμήθεια ανταλλακτικών)  Εκτιμώμενη αξία με προαίρεση (χωρίς ΦΠΑ) 

Α.1 Δίκυκλων 161,29 € 

Α.2 Επιβατηγών - ημιφορτηγών 4.838,71 € 

Α.3 Φορτηγών - απορριμματοφόρων 25.967,74 € 

Α.4 Μηχανήματων  έργου 3.387,10 € 

Α.5 Αγροτικών μηχανημάτων 362,90 € 

Α.6 Μπαταριών  3.991,94 € 

 Ενότητα Β’ (Εργασία Συντήρησης)  Εκτιμώμενη αξία με προαίρεση (χωρίς ΦΠΑ) 

Β.1 Δίκυκλων 80,65 € 

Β.2 Επιβατηγών - ημιφορτηγών 2.016,13€ 

Β.3 Φορτηγών - απορριμματοφόρων 2.741,94 € 

Β.4 Μηχανημάτων έργου 685,48 € 

Β.5 Αγροτικών μηχανημάτων 201,61 € 

Β.6 Αντικατάσταση μπαταριών 645,16 € 

Β.7 Πλύσιμο ΙΧ οχημάτων - ημιφορτηγών 1.612,90€ 

Β.8 Πλύσιμο φορτηγών – απορριμματοφόρων - 
μηχανημάτων 

9.758,06 € 

 

 

Τα είδη και οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  
50110000‐9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και 
παρεπόμενου εξοπλισμού)  
34330000-9 (Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και 
αυτοκίνητα) 
 
 

Πύργος,           25    /   11   / 2022 

 

Αριθμ.Πρωτ.:    35051 



 

Σελίδα 2 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα ως άνω τμήματα Α.1  έως Β.7 . Η προσφορά 
αφορά επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη/εργασίες  και τις ποσότητες που αναφέρονται σε κάθε τμήμα. 

 
Δεν υποβάλλονται προσφορές για το τμήμα Β. 8 (διακριτή διαγραφή), το οποίο αποσυνδέθηκε από την 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 10 του Ν.4412/2016 και την 
αριθμ.716/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στους 12 μήνες από την υπογραφή αυτής [με δυνατότητα 
παράτασης για 12 επιπλέον μήνες]. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη 
συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της    

διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός 173356). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 12-12-2022 και ώρα 13:00 μ.μ.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (URL): www.cityofpyrgos.gr καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Στοιχεία επικοινωνίας για 

πληροφορίες (E-mail& τηλέφωνο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ): npdd@1489.syzefxis.gov.gr, 2621362419. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


		2022-11-25T11:56:22+0200
	Μ.Ε.Δ. / ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




