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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.237.011,60€, με Φ.Π.Α. 24% & 
δικαίωμα προαίρεσης 10%, με CPV: 50000000-5(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), 50110000‐9(Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού) 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, 
συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό), 34320000-6 (Μηχανολογικά ανταλλακτικά 
εκτός από κινητήρες και μέρη τους), 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά). 
 
Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία υπογραφής 
του συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, με ιδίους όρους, εφόσον κριθεί τούτο σκόπιμο 
και επωφελές για το Δήμο. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ    1    : «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 149.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για ένα έτος, χωρίς το 
δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 448.320,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για το συμβατικό χρόνο (3-ετία) και χωρίς το δικαίωμα 
προαίρεσης (10%), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 44.832,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
ΤΜΗΜΑ   2   : «ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 66.540,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%, για ένα έτος, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 199.620,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για το συμβατικό χρόνο (3-
ετία) και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης (10%), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 19.962,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
ΤΜΗΜΑ   3    : «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 8.840,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για ένα έτος, χωρίς το 
δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 26.520,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για το συμβατικό χρόνο (3-ετία) και χωρίς το δικαίωμα 
προαίρεσης (10%), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.652,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
ΤΜΗΜΑ    4    : «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΔΙΚΥΚΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 77.480,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για ένα 
έτος, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 232.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για το συμβατικό χρόνο (3-ετία) και χωρίς το 
δικαίωμα προαίρεσης (10%), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 23.244,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 
159098) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ. 
Στη διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π. 213-2024293). 

 
           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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