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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη,
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για 
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨”: CPV: 1883000-6,18143000-3,181000- 
0,18444000-3 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.115,42€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής . Οι προσφορές, θα γίνονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης από ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης του 
οικονομικού έτους 2022 στους ακόλουθους Κ.Α 20.6061.0005-30.6061.0002-35.6061.0003- 
45.6061.0002-15.6061.0001-10.6061.0001 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.,( 172745)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/9/2022  και ώρα 15:00.π.μ Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 6/10/2022 ημέρα και ώρα 3:00μμ
Για την 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).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Δ/νση: 
Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018708,213.2018700 Fax: 213.2018755
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.elliniko-argyroupoli.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα 
περίληψη θα αναρτηθεί ,στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/., 
και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

EEST

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΟΔΩΡ7-ΨΨΕ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632aeed070128e28a8a1e751 στις 22/09/22 07:13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6114edfbe12647f5ad74e60c στις 12/08/21 13:45 
1

ΑΔΑ: Ψ0ΟΔΩΡ7-ΨΨΕ


		2022-09-22T07:13:35+0300


		2022-09-22T08:11:52+0300
	Athens




