
 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   Μυτιλήνη:    21 -06-2022 

                                                                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  19947 

Ταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Τ.Κ.:  81132 – Μυτιλήνη 

Πληροφορίες: Ο. Πανσεληνά  

Τηλέφωνο :  22513 50586 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: promithies@mytilene.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «Προμήθεια 10 Ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης » 1.595.790,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132  

Τηλ.: 22513050586 

E-mail: promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.mytilene.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV:  34144900-7 - Ηλεκτρικά οχήματα, 34144431-8 - Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411. 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια: 

 Πέντε (5) Ηλεκτρικά επιβατηγά οχήματα τύπου SUV για τις ανάγκες μετακίνησης των διοικητικών του 
Δήμου 

 Δύο (2) Ηλεκτρικά Σάρωθρα 2 m3 
 Δύο (2) Ηλεκτρικούς φορτωτές πολλαπλών χρήσεων 
 Ένα (1) Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα 

 
6. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

Ποιότητας – Τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας . Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τιμές για 

το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε 

ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε 

χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (25.738,56 €).  

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Έλαβε συστημικό αριθμό 163142 ,  την 04η  Αυγούστου  2022          ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ.  

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

13. Χρηματοδότηση:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές 

ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης »  η οποία έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.23253/2020/17-12-2021 του 

Υπουργού Εσωτερικών.  

.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
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