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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
     Ο Δήμαρχος Πετρούπολης 

 

Προκηρύσσει ανοικτό  διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 54/2021 μελέτης του 
Δήμου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»  
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 307.903,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 30200000-1, 32421000-0, 
32427000-2, 37000000-8, 44480000-8, 44521130-8. 32321200-1. 39100000-3, 31625000-3. 31625100-4, 30232110-8, 39717200-3, 
30121200-5, 38651000-3, 30195000-2, 48000000-8, 33141623-3, 31523000-8, 39136000-4, 39515100-6. 

 Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΣΔΑ_11 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ» της 
εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3929/08.09.2021 του ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5050498.1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από ίδιους πόρους του Δήμου 
Πετρούπολης 2 . Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  38355/14-10-2021 
(ΑΔΑ688ΔΩΞΣ-ΨΔΔ,) και με αρ. πρωτ.  38387/14-10-2021 (ΑΔΑ ΨΗΦΥΩΞΣ-ΩΦ7) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβαν ΑΑΥ 658/14-10-2021και ΑΑΥ 
668/14-10-2021. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. Ο χρόνος 

εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:22 /11/2021 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2021 και ώρα 15:00.μ.μ 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις  23/12/2021 και ώρα 12.00μ.μ. 
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  (12) 

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 

                                                 
1
 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  

2
 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
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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  141123 . 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό  (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 
χωρίς ΦΠΑ ήτοι: Ομάδα 1: 844,36€, Ομάδα 2: 1.006,52€ , Ομάδα 3: 1.998,98€, Ομάδα 4: 218,18€, Ομάδα 5: 72,70€, Ομάδα 6: 
263,76€, Ομάδα 7: 357,93€, Ομάδα 8:18,00€, Ομάδα 9: 21,26€, Ομάδα10: 164,5€,  

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. 

 

                                                                                                                                     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                                      Διοίκησης , Προγραμματισμού 

                                                                                                                                         &Οικονομικών Υπηρεσιών 
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