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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει  Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 27.933,85 € (με το ΦΠΑ 24%), με κριτήριο 
κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για μία 
ή περισσότερες κατηγορίες αρκεί να καλύπτει το σύνολο των ειδών της κατηγορίας.

Η προμήθεια απαρτίζεται από τρεις (3) κατηγορίες:
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α): ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - CPV 44316400-2 14.988,25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β): ΕΡΓΑΛΕΙΑ - CPV 44511000-5   9.973,32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Γ): ΛΟΥΚΕΤΑ - CPV 44521000-8   2.972,28
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 27.933,85

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες αρκεί 
απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα είδη που 
περιγράφονται ανά Κατηγορία στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Α/Α 178581, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 16/12/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 02/01/2023, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 09/01/2023 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της  Αναθέτουσας 
Αρχής.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυητικές συμμετοχής ανά τμήμα στον διαγωνισμό είναι οι ακόλουθες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 12.087,30 241,75

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.043,00 160,86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΛΟΥΚΕΤΑ 2.397,00  47,94
ΣΥΝΟΛΑ 22.527,30 450,55

Η Διακήρυξη και η περίληψή της θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Αιγάλεω στη διεύθυνση www.aigaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.egaleo.gr/
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Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του 
Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                          

                                                                                  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ 
                                                                                            ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή:
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
2.Δ/νση Πρασίνου                                                                                                                
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