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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 

ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΟΠΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (Χαμηλότερη Τιμή), η οποία συμμορφώνεται και είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 86 του Ν. 

4412/2016. Ταξινόμηση κατά CPV: 31600000-2.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας στην έδρα του 

Δήμου Ωρωπού έτοιμα προς χρήση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωρωπού επί της Λεωφ. 

Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, στον Ωρωπό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 11/01/2018 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών στις 10:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με την παρ 2.2.1 της 

διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α 

του Ν. 4412/2016).  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός 

Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΤΣΑΣ 

Τηλ. Επικ.: 2295-3-20337 

Fax: 2295-3-20328 

E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

ΑΔΑ:  Ω5ΨΝΩ0Π-701  

ΚΗΜΔΗΣ_ΑΔΑΜ: 17PROC002503998 

 

Ωρωπός, 28-12-2017 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 29532/28-12-2017  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV: 31600000-2 
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Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτα (α) με κατάθεσή τους 

στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού. Ο Δήμος 

Ωρωπού δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές – Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η παρούσα περίληψη αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.  

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη σελίδα 

www.oropos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και δική τους φροντίδα.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά 

για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών υπό τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού. Οι τιµές προσφοράς από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δίδονται σε ευρώ 

ανά μονάδα (προσφερόμενη τιμή μονάδος) σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων και τυχόν επαναλήψεων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ – Λεωφ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 – 

ΩΡΩΠΟΣ Τ.Κ.: 190 15, Πληροφορίες: Στ. Λάτσας, Ηλ/γος Μηχ/κος – τηλ.: 2295-3-20337 – φαξ: 

2295-3-20328 – e-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr / ty@3034.syzefxis.gov.gr  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ  

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
mailto:slatsas@3034.syzefxis.gov.gr
mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr

