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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
   Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018» για το έτος 2018, 
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες του 
Δήμου, προϋπολογισμού 110.412,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιώματος 
προαίρεσης, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 26800/2018 
Διακήρυξη, την υπ’ αριθ. 39/2018 Μελέτη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν 
ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.  
Αναλυτικός προϋπολογισμός:  

 

 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ (€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΓΕΝΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΑ (€) 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80.947,53 19.427,41 100.374,94 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10%: 8.094,75 1.942,74 10.037,49 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 89.042,28 21.370,15 110.412,43 

 

CPV: 181410000-9, 18143000-3, 18221000-4, 18424300-0, 18816000-2, 18830000-6, 

31650000-7, 33733000-7, 34928460-0,   35113400-3, 35113440-5, 35121300-1  

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους Κωδικούς 
Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως εξής: 
 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/201 , του Ν. 34 3/200  
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , (ΦΕΚ 114/   /8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης  (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α) όπως σήμερα ισχύει και 
του Ν. 4555/18 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1).  

Κ.Α. ΕΤΟΥΣ 
2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΣΟ που θα 
βαρύνει τον 

Κ.Α. (€) 

10.6061.05  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 491,90 

15.6061.01 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9.134,57 

20.6061.05 
ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

67.133,82 

30.6061.05  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 625,21 

35.6061.05 ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  18.842,38 

45.6061.05  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 4.147,06 
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Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 57 54/22.5.2017 
Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ. ’ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης, με την αρ. 5 902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ. ) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .  
Ο διαγωνισμός έλαβε Α/Α  65697 του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(pdf) στη διαδικτυακή πύλη:  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των τριάντα τριών (33) ομάδων ή για το σύνολο αυτών με 
βάση τους πίνακες του προϋπολογισμού, του Παραρτήματος  ’(39/2018 μελέτη). Η 
οικονομική τους προσφορά θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΏΝ, όπως παρουσιάζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα Ε’.  
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών 
της επιλεγόμενης ομάδας/τμήματος.  
 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., για τις 
ομάδες/τμήματα που θα συμμετέχουν, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/201 .  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Δευτέρα 29/10/2018 και 
ώρα 08:00 π.μ..  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 15:00 
μ.μ.. 
   Η δαπάνη για δημοσίευση στον τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο.  
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη:  
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr - (εφημερίδα υπηρεσίας – προκηρύξεις, καθώς και να επικοινωνούν 
με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο 
τηλέφωνο 2132004558,9 (Χονδρού Ναυσικά). 

 

                                                                                      
 Με εντολή Δημάρχου 

     Ο Γενικός Γραμματέας  
 
 
                                                                      Στέφανος Κασαπίδης 
Ακριβές αντίγραφο 
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