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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
Διακηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με 
ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της  διαδικτυακής  πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, 
για την «Προμήθεια γάλακτος», σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 156/2019 (ΑΔΑ: 7Ζ9ΜΩΡΦ-3ΩΤ) Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου και της υπ’ αριθμ. 9/2019 Μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 426.800,88€ 
συμπεριλαμβανόμενου του Δικαιώματος Προαίρεσης 15% και πλέον Φ.Π.Α. 24% (55.484,11€) δηλ. 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 482.284,99€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού και εφόσον το είδος 
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της υπ’αριθμ. 9/2019 Μελέτης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες (2 έτη), με έναρξη από την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  O χρόνος ισχύος μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Οι ανωτέρω 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 τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΑΔΑ: ΨΓΔΒΩΡΦ-ΧΡΡ



Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο δύο (2) τοις 
εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς να υπολογίζονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης και τυχόν παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του Ν. 
3801/09 και της υπ’αριθμ. 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. 
Διακυβέρνησης. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
ημερομηνία 21/10/2019, αριθμό αποστολής ID:2019-146094 και αριθμό δημοσίευσης 2019/S 205-498595.   

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών δίνονται από τα 
γραφεία του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους ως εξής: Από τη Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου & 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού η κ. Αντωνίου Αικατερίνη, τηλ.:210-7785295 και από το Τμήμα Προμηθειών οι 
κ.κ. Μπαλτσιάκη Παναγιώτα και Λυμπιτάκης Απόστολος, τηλ.: 213-2024293. 

Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου www.zografou.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    
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