
  

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ           
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 

                    Αρ.Πρωτ. 34245/22-05-2020 
                               
 
 
 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

                                                Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
 

Ο Δήμαρχος  Ιλίου 
 
 
 
Προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 154.411,48€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

 
 
1.Αναθέτουσα Αρχή :  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Κωδικός NUTS: EL302 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ilion.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

  

Διεύθυνση : Κάλχου 48-50 
Ταχ. κώδικας : 13 122 ΙΛΙΟΝ 
Πληροφορίες : Α.Μπέλλου 
Τηλ. επικοινωνίας : 213 20 30 185 
Fax : 210 26 91 864 
Ηλ. διεύθυνση : promithies@ilion.gr                        
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3. Κωδικοί CPV: 18141000-9, 18424300-0, 19520000-7, 19640000-4, 24455000-8, 

31523200-0, 33691000-0, 33760000-5, 33764000-3, 33771200-7, 39224350-6, 

39713431-3, 39811100-1, 39830000-9 και 42122000-0 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL302 

 

 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
 
 

Α/Α 
Κωδικός Αριθμός 

Εξόδου 
Περιγραφή 2020 2021 

Συνολικό 
Ποσό 

1 10.6634 

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

5.050,09€ 6.359,66€ 11.409,75€ 

2 15.6634.0001 19.607,90€ 44.056,55€ 63.664,45€ 

3 15.6634.0002 1.463,37€ 3.054,12€ 4.517,49€ 

4 20.6634.0003 4.699,82€ 6.908,19€ 11.608,01€ 

5 60.6699.0001 

Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων για το 

πρόγραμμα «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Ιλίου» 

9.360,13€ 2.141,67€ 11.501,79€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 40.181,31€ 62.520,18€ 102.701,49€ 

6 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

απολυμαντικών υλικών για τις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

28.306,85€ 

7 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

απολυμαντικών υλικών για τις σχολικές μονάδες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

23.403,14€ 

8 Σύνολο Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

51.709,99€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 154.411,48 € 

 
 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών 

προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της 

παρούσας Διακήρυξης ή αρνητικές εκπτώσεις.  
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7. Χρόνοι και τόποι παράδοσης: 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος σύμφωνα με τα 

οριζόμενο στο άρθρο 208 του ν. 4412/16, και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής.  

 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης, 

θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα 

κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο ∆ήµο τµηµατικά κατά την διάρκεια 

ισχύος του συμφωνητικού και θα τοποθετούνται σε αποθήκες του ∆ήµου από 

εργαζόμενους του προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 

οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 

παράδοση των ειδών. Πριν από κάθε παραγγελία θα προηγείται επικοινωνία 

μεταξύ του αναδόχου και της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου Ιλίου. 

 

Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από την ∆ιεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής (1η ομάδα, υποομάδα ΣΤ΄ και 4η ομάδα υποομάδα Α΄), θα 

παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στα εξής σηµεία: 

 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 

 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφ. Πετρουπόλεως 54) 

 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 

 4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 54) 

 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 

 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου) 

 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 

 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

 9ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου 15 και Βρυσιήδος 59-61) 

 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

 11 Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α) 

 12 Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας 13) 

 Γραφείο Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (Νέστορος 101) 
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Η ποσότητα των ειδών η οποία θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας, (1η ομάδα υποομάδα Γ΄) θα παραδίδεται από τον προμηθευτή, υποχρεωτικά, στα εξής 

σημεία: 

 

 Α΄ Κ.Α.Π.Η. (Δαναών 35) 

 Β΄ Κ.Α.Π.Η. (Μελίκης 17) 

 Γ΄ Κ.Α.Π.Η. (Αγίας Αικατερίνης 12) 

 Δ΄ Κ.Α.Π.Η. (Θεοδώρας 48) 

 Ε΄ Κ.Α.Π.Η. (Ζωοδόχου Πηγής 18) 

 ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. (Εκάβης 78) 

 Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. (Δαβάκη 30) 

 Η΄ Κ.Α.Π.Η. (Μουστακλή και Σινάνη) 

 

Η ποσότητα των ειδών της 1ης ομάδα (υποομάδα Δ΄) και 4η ομάδα (υποομάδα Γ΄), θα 

παραδίδεται σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας.  

 

Η ποσότητα των ειδών της 1ης ομάδα (υποομάδα Ζ΄) θα παραδίδεται στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ιλίου (Κάλχου 48-50) 

 

Για τα είδη της 1ης ομάδας Υποομάδα Α΄  τα οποία αφορούν τα είδη καθαριότητας του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και της 

Υποομάδας Β΄ η οποία αφορά τα είδη καθαριότητας για το κλειστό κολυμβητήριο του Εθνικού 

Κέντρου Αποκατάστασης η ποσότητα τους θα ορίζεται, κατόπιν επικοινωνίας με το ανωτέρω 

τμήμα, θα παραδίδεται στο Β΄ Κλειστό Γυµναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» (Καπετάν Βέρρα και 

3ης Ορεινής Ταξιαρχίας) 

 

Τα είδη της 1ης ομάδας-Υποομάδα Ε΄  τα οποία αφορούν τα είδη καθαριότητας της Διεύθυνσης 

Πολιτισμού, θα παραδίδονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού. 

 

Τα είδη της 1ης ομάδας- Υποομάδας Ι΄ και της 4ης ομάδας- ΄ Υποομάδας Δ΄ που αφορούν τα είδη 

καθαριότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, θα παραδίδονται 

τμηματικά στην οδό Μπίμπιζα 1 μετά από σχετική επικοινωνία. 

 

Τα είδη της 1ης ομάδας Υποομάδα Η΄ που αφορούν τα είδη καθαριότητας της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος θα παραδίδονται τμηματικά στην οδό Μπίμπιζα 1 μετά από σχετική επικοινωνία. 

 

Τα είδη της 1ης ομάδας-Υποομάδα Θ΄ και της 4ης ομάδας-Υποομάδα Β΄  που αφορούν τα είδη 

καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
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(Κ.Ε.Π.) θα παραδίδονται τμηματικά μετά από σχετική επικοινωνία, στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Ιλίου 

(έναντι του Δημαρχείου Ιλίου)  

 

Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήµου Ιλίου η παράδοση θα γίνεται στις σχολικές μονάδες κατόπιν επικοινωνίας 

µε την διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

 
 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της σχετικής διακήρυξης και για τους οποίους δεν συντρέχουν οι 

παρακάτω λόγοι αποκλεισμού: 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
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παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχοντος για ποσό που 

θα καλύπτει το 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή/και των ομάδων 

που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:   

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών του 

παρόντος διαγωνισμού. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών θα 

απορρίπτονται.  

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

 
11. Παραλαβή προσφορών:  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 03/06/2020 και ώρα 09:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
09/06/2020 και ώρα 15:00 

 
 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν οι τεχνικοί όροι που δύνανται να αναφέρονται και 

στην Αγγλική, με ότι άλλο αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της σχετικής διακήρυξης. 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου. 
 
15. Προδικαστικές προσφυγές:  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι 

οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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(ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον 

της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι 

προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά 

για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών 

από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 

ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 

του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από 

τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

    

Ο Δήμαρχος 
 

                     
 
 
 
                                                                 Νίκος Ζενέτος  

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ec66fc979baec30ab49920e στις 22/05/20 11:15




		ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
	2020-05-22T11:15:15+0300
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:34245


		2020-05-22T11:43:57+0300




