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ΘΕΜΑ : Περίληψης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθμό 
16443/18-10-2021 για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης». 

 
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου  

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με κριτήριο 

κατακύρωσης της πλέων συμφέρουσας από οικονομική άποψη, όπως αυτή περιγράφετε στην υπ’ 
αριθμό 48/2021 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης», θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, β) τους όρους της διακήρυξης, 
προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 212.625,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 11:30 και θα 
ανοιχτούν από την Επιτροπή Διαγωνισμών το γρηγορότερο μετά από τέσσερις εργάσιμες.  

Σε περίπτωση που για οπουδήποτε λόγο κηρυχθεί άγονος ή ακυρωθεί, τότε θα 
επαναληφθεί κατόπιν απόφασης της οικονομικής επιτροπής. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 

απευθυνόμενη προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ποσού ίσου με 2% επί του 

προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε ομάδα συμμετοχής, η οποία θα έχει εκδοθεί από 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτήν την εγγυητική επιστολή αποκλείεται. Η 
εγγυητική θα ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις με όποια 
τροποποίηση αυτές ισχύουν σήμερα:  

• Ν.4555/2018 (Κλεισθένης 1). 

• Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

• Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

• την υπ’ αριθμόν 48/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  

• την υπ’ αριθμό 284/12-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ’ 
αριθμό 48/2020 τεχνικής μελέτης και έγκριση των όρων διακήρυξης. 

Η πλήρης Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου (www.rafina-pikermi.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. (www.eprocurement.gov.gr). 
 

O Δήμαρχος  
Ραφήνας-Πικερμίου 
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