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 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» 
 
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του: 
  

1. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

2. Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016 ΄΄Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
,(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ. 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτόδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις. 

4. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
5.  Τις διατάξεις του N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης». 
6. Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» 
7. Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας» 
8. Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 
9. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ 204 15-09-11 τεύχος 1ο ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων  και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.4.β του 
Ν.4205/2013. 

10. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
Προκηρύσσει   Διεθνή Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  διαγωνισμό για την:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  για τις ανάγκες του Δήμου Ασπροπύργου ,ποσού 
300.000,00 με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, βάσει τιμής .  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) , μέσω της διαδικτυακής πύλης  : www.promitheus.gov.gr , με 
καταληκτική ημερομηνία την : 03-07-2017 και ώρα : 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 2 (Δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα Προμηθειών, στην οδό Αθ. Διάκου & Σαλαμίνος ή στο 
τηλέφωνο : 2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) . 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί , στο ΦΕΚ , σε δύο οικονομικές εφημερίδες, καθώς σε μια 
ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα , σύμφωνα με το Ν. 3548/2007. 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου & στην ιστοσελίδα του 
Δήμου : www.aspropyrgos.gr. 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

      ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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