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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Μπινίσκος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω 

των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με γενικό τίτλο : Προμήθεια ειδών καθαριότητας, 

ευπρεπισμού  και χημικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των 

Νομικών του Προσώπων, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας , προϋπολογισμού 366.483,92 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., (295.551,55 € + Φ.Π.Α. 24% : 70.932,37 €) για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-

Υμηττού και των Νομικών του Προσώπων, και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και 

της υπ’αριθμ. 78/2022 μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο 

στάδια (1.Δικαιολογητικά/Τεχνική Προσφορά, 2.Οικονομική Προσφορά). Η καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 19η  Απριλίου 2023 και 

ώρα 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 

συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια 

επιλογής της Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.   

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν 

τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, 

Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες 

Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής ή ανά τμήμα δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στο πρόγραμμα Διαύγεια 

και στον έντυπο τύπο (εβδομαδιαίο και ημερήσιο). Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης και της 

μελέτης του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dafni-ymittos.gov.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το 

Δήμο, Γραφείο Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κα Αντωνάτου Μαρία, τηλ:. 213 

2085552. 
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