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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ 

 

Ο Διμαρχοσ του Διμου Πάργασ ανακοινϊνει ότι προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςτον   του 
Διμου, προκθρφςςει τθν διενζργεια δθμόςιου θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
«Προμήθεια και τοποθζτηςη τεχνητοφ χλοοτάπητα ςτο γήπεδο ποδοςφαίρου Δ.Κ. Πάργασ», με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. 
 
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ είναι 241.223,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ 
 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (EΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, φςτερα από  προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν,  Ημερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο  121 παρ.1α του Ν. 4412/2016).  

 
Η προκεςμία εκκινεί από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ και λιγει με τθν παρζλευςθ τθσ τελευταίασ ϊρασ  τθσ τελευταίασ θμζρασ τθσ προκεςμίασ, 
όπωσ ορίηεται παρακάτω :                
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ΔΕΤΣΕΡΑ 

07/05/2018 

Ώρα 09:00 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  

18/05/2018 

Ώρα 24:00 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  

24/05/2018 

Ώρα 13:00 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηει θ διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και ςτο Ν. 4412/2016.  

 
Η δημοςίευςη ςτον Ελληνικό Σφπο θα γίνει μετά τη δημοςίευςη τησ προκήρυξησ  ςτο ΚΗΜΔΗ  
 
Η Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο  διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων».     
 
Τα τεφχθ και ζντυπα του διαγωνιςμοφ παρζχονται ελεφκερα άμεςα με πλιρθ πρόςβαςθ αμζςωσ 

μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Πάργασ ςτθ 
διεφκυνςθ: http://dimospargas.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από το Τμιμα 
Προμθκειϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτο τθλζφωνο 2684360305 ι 2684360348  
 
  
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά ςτα ςχετικά τεφχθ τθσ 
διακιρυξθσ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι 2% (δυο επί τοισ εκατό) τθσ ςυνολικά προεκτιμϊμενθσ 
από τθν υπθρεςία αξίασ τθσ προμικειασ δίχωσ  ΦΠΑ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 
 

  

 

Ο Διμαρχοσ 
 
 
 

Νάςτασ Αντϊνιοσ 
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