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Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

«ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισµού των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πλατανιά, της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α, του Ν.Π.∆.∆., της Κ.Ε.∆.Η.Π., της α΄ βάθµιας 

& β΄βάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την επιλογή αναδόχου προµηθευτή, µε πρόχειρο διαγωνισµό , µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης για την προµήθεια ειδών καθαρισµού, 
υγιεινής και ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών όλων των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Πλατανιά,της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α, του Ν.Π.∆.∆., της 
Κ.Ε.∆.Η.Π., της α΄ βάθµιας & β΄βάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου 
Πλατανιά. 

 
Η συνολικά προµήθεια των συγκεκριµένων ειδών που αναφέρονται στη 
σχετική µελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό 23.614,11€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

  
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια έσοδα του ∆ήµου Πλατανιά 
της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α, του Ν.Π.∆.∆., της Κ.Ε.∆.Η.Π., της α΄ βάθµιας & 
β΄βάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι  ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) Συνεταιρισµοί. 
γ)  Ενώσεις οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά , και είναι αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες των υπό προµήθεια 
ειδών, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελµατικό ή 
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εµπορικό µητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόµους 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την 
Ελλάδα παρέχεται από το Εµπορικό Επιµελητήριο και για τις άλλες 
χώρες - µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια του άρθρου 7 § 1 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο χώρο του ∆ηµαρχείου Πλατανιά, στο 
Γεράνι, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την 
20/08/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ έως 12.00µ. (ώρα 
λήξης υποβολής προσφορών). 

Αντίτυπο λεπτοµερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισµού 
διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 
τηλ. 2821340090-FAX:2821340090 και στην ιστοσελίδα 
www.platanias.gr  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Μαλανδράκης Ιωάννης 
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