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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών για 

την επισκευή / συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Νέστου», με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 

μελέτης με αριθμό 5001/2022, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α.. 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η επομένη εργάσιμη ημέρα της παρούσας περίληψης και λήγει 

στις 18/04/2022 10:00π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας τεσσάρων 

εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της 

ιστοσελίδας του -ΕΣΗΔΗΣ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών. 

Οι ποσότητες των ειδών ανά τμήμα θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αναφέρεται ο προϋπολογισμός κάθε τμήματος.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδικός CPV Περιγραφή είδους Δαπάνη 

03419000-0 

44111000-1 

Υλικά Συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτιρίων 

Ξυλεία και Οικοδομικά Υλικά 
30.000,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

Προϋπολογισθείσα πίστωση εκτέλεσης της προμήθειας 37.200,00€ 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος των 

ειδών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 12 μήνες.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2,0% της προϋπολογισθέντας δαπάνης. Ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. (α/α συστήματος 157755 στο ΕΣΗΔΗΣ) 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής (τηλ. 25913.50186,188 Στεφανίδης Γεώργιος, 

Μπούτος Ιωάννης), στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr) καθώς και στη ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου (http://www.eprocurement.gov.gr/) όπου είναι ανηρτημένη η σχετική 

μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. 

 

Ο  Δήμαρχος Νέστου 

 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 

http://www.dimosnestou.gov.gr/
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