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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό, για την 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) Προϋπολογισμού 59.520,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»
Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%»  και θα βαρύνει τον ΚΑ. 64.6142.0007 του  προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού- 
Αργυρούπολης οικ. έτους 2022. Με το ποσό των 9.920,00€ και το ποσό των 49.600,00€ για το έτος 202
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής , ανά τμήμα , βάσει κριτηρίων που αναφέρονται αναλυτικά στα 
έγγραφα της  σύμβασης .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/10/2022 ημέρα Τρίτη   και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 9/11/2022  και ώρα 15:00μ.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 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).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  για το οποίο εκτός  
ΦΠΑ..  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού -Αργυρούπολης, 
Δ/νση: Κύπρου 68  ΤΚ 16452  Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018748,213.2018747, e-mail: 
promithies@elliniko-argyroupoli.gr.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης το 
κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  στη διεύθυνση  https://www.elliniko-
argyroupoli.gr  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), 
ενώ η  παρούσα  θα αναρτηθεί και  στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/.,  και σε τρεις  εφημερίδες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΑΔΑ:  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
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