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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά 
ομάδα ειδών  για την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας, Ασφάλειας και ειδικού ρουχισμού 
εργασίας  για τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων και τα έτη 2017 - 2018», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού: ενός εκατομμυρίου  επτακοσίων είκοσι  μία χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και 
εβδομήντα λεπτών (1.721.265,70€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 
 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  25 /10 /2017 και ώρα 09:00 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 /11/2017 και ώρα 13:00 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται , για ποσό δέκα 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δέκα επτά λεπτών (13.881,17€) που θα καλύπτει το ένα (1) τοις 
εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο  των υπό 
προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1%  της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την συγκεκριμένη 
ομάδα ειδών ή τις ομάδες ειδών  της διακήρυξης που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε έξι  (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης 
της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, §7 του Ν.4412/2016) 
και όχι πέραν της 31/12/2018. 
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη 
Διακήρυξη.                                                                                                                                                                            
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), 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 αντίστοιχη 
διαδικασία εγγραφής.                                                                      

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).  

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & 
Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: a.karakatsanis@athens.gr. 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων 
www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και στον εγχώριο τύπο. 
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις                    
  16/ 10 /2017. 
Η ΕΛΜΑ όπως δημοσιεύσει την παρούσα περίληψη διακήρυξης σε :     

                                    
• Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών 20/10 /2017 
• Δημοπρασιακή                                      20/10/2017 

Ο Δήμος  
σε :   

• Παλμός (Γαλάτσι)                              20/10/2017 
• Μαχητική Μοσχάτου                          20/10//2017 
• ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕΠ     

και στο portal του Δήμου.  
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