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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων για 

την «Προµήθεια Εξοπλισµού Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων» µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιµής ανά τµήµα προµήθειας, προϋπολογισµού 213.280,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών¨ (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος 

Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV): 39713410-0 «Μηχανές καθαρισµού 

δαπέδων», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση».  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 

17/06/2022 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/07/2022, 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστηµα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 13/07/2022 και 

ώρα 11:00 π.µ. 

Η σύµβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τµήµατα. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τµήµατα. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης 

αξίας  των προσφερόµενων τµηµάτων (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο οκτώ (8) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών, µόνο στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, Τµήµα Μελετών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων. 

Πληροφορίες: Τασιάκου Γεωργία, Καραγιάννης Βασίλειος. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα είναι αναρτηµένο και στο διαδικτυακό τόπο 

του ∆ήµου Λαρισαίων στη διεύθυνση www.larissa.gov.gr καθώς και στη διαδικτυακή 

Λάρισα   14–06–2022 

Αρ. Πρωτ: 25767 

 

ΑΔΑ: 95ΛΑΩΛΞ-ΘΛΤ



 

 

πύλη www.promitheus.gov,gr  του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ µε συστηµικό αριθµό: α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 

162704. 
 
 

 

Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων 
  

 

 
 

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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