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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΔΑ:  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 81536 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ 
Διακηρύσσει ότι : 

 
Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής  με τίτλο: 

«Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου 

Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών»  προϋπολογισμού 1.740.186,24€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»  

Οι Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν 

περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται. Δεν επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές.  

Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται 21/11/2022 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Ε.Σ.Η. 

ΔΗ.Σ.), ορίζεται η 09/12/2022  και ώρα 15:00. 

2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς 

προμήθεια είδη, 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. 

3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

4.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της 
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εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, όπως αναλυτικότερα 

αναφέρονται στο άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης  

5. Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» (Αφορά την 1η ομάδα: Όργανα Παιδικών 

Χαρών – Ελαστικοί Τάπητες) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών 

που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το 

ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης για την 1η ομάδα: Όργανα Παιδικών Χαρών – Ελαστικοί Τάπητες.  

6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, 

Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.184, 213-2030.185, 213-2030.196  Τ. Κ. 

131 22, κ. Μ. Κρητικός, κα. Ε. Τσαμπάση, κα. Α. Μαράτου,). 

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση 

και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

http://www.ilion.gr/
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