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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης 

 
Προκηρύσσει διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)   της υπ αριθμ 17/2020 μελέτης του 

Δήμου για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση Αθλητικών Δαπέδων και Ηλεκτροφωτισμού σε Αθλητικούς Χώρους  του Δήμου 

Πετρούπολης »  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 619.578,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 39293400-6, 

34928520-9, 31720000-9, 31518600-6, 31681410-0, 45236110-4, 39534000-4, 45262360-2, 45236119-7, 44313100-8.  Στο 

προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Πετρούπολης έχει προβλεφτεί πίστωση ύψους 1.000,00€ με Κ.Α: 64-7135.0005 και το 

υπόλοιπο της αναγκαίας πίστωσης θα προβλεφθεί το 2021 εκτός αν ολοκληρωθεί νωρίτερα η προμήθεια οπότε θα υπάρξουν και 

ανάλογες αναμορφώσεις. Η απαιτούμενη για την προμήθεια χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής, στον 

Προϋπολογισμό της οποίας υπάρχει σχετική, για την προμήθεια, εγγραφή ύψους 1.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό, μέχρι του ύψους 

της σχετικής σύμβασης, θα ενταχθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 ή, εφόσον απαιτηθεί, έτους 2021, 

ανάλογα με την πρόοδο της προμήθειας. H προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Α.Π. 58262/31-05-2019. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των 
ειδών που απαρτίζουν κάθε μια ομάδα ξεχωριστά.  
Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει δείγματα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 6,5 της διακήρυξης εφόσον 
ζητηθεί από τον Δήμο Πετρούπολης 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/04/2020 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/05/2020 και ώρα 15:00μ.μ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις  15/05/2020 και ώρα 12:00 

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  (09) εννέα 

μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν4155/13 και στο 

άρθρο 11 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείτε να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.. 
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 90669. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό  (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 
χωρίς ΦΠΑ ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α: 5.428,69€ , ΟΜΑΔΑ Β: 2.264,00€, ΟΜΑΔΑ Γ : 1.290,63€  ΟΜΑΔΑ Δ : 207,61 € και ΟΜΑΔΑ Ε : 802,26€ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 
2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & 
www.promitheus.gov.gr  
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016. 

                                                                                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΑΔΑ: ΨΔΗΚΩΞΣ-ΙΨΔ
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