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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε..Η.Δ.Η. 

Ο Διμαρχοσ Ηίτςασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικαςία κάτω των ορίων, 
με κριτιριο κατακφρωςθσ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει 
τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), θ προμικεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Ειδϊν Καθαριότητασ και Ευπρεπιςμοφ του Δήμου Ζίτςασ & των Νομικϊν Προςϊπων 
του για τα ζτη 2022 & 2023», ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 130.577,94€, χωρίσ ΦΠΑ, και 
157.295,44€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ και ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ I τθσ αρ. πρωτ. 19824/30-12-2021 διακιρυξθσ. 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει 
τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτει  τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 
κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Εγγφηςη υμμετοχήσ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του 

προχπολογιςμοφ,  εκτόσ του Φ.Π.Α., ιτοι 2.611,56€. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ιτοι για 7 μήνεσ,  δθλαδι μζχρι 21/08/2022. 
3. Παραλαβή προςφορϊν: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΘΔΘ: 

31/12/2021 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 31/12/2022 

Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα Τποβολήσ προςφορϊν: 21/01/2022 και ϊρα 16:00μ.μ. 

Θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 27/01/2022 και ϊρα 
10:00π.μ. 

 
4. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα 6 μηνϊν από τθν επόμενθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 
5. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ..: http://www.promitheus.gov.gr 
Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: κα. Δερβζνθ Παραςκευι, τ θ λ :  2653360024, e-mail: 

vderveni@zitsa.gov.gr.  
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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