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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022», CPV:34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών, προϋπολογισμού 

161.290,32 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 

της σύμβασης ΤΥ/30/2022 καθώς και στα Παραρτήματα I έως XI αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των όρων διακήρυξης.  

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 8.880,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΕΡΓΑΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 31.497,30 € πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ.», εκτιμώμενης αξίας 89.666,82 € πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 4 : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.717,50 € πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 5 : «ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 21.528,70 € πλέον ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

 

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ΤΜΗΜΑ 1: 124,30 EUR, TMHMA 2: 520,62 EUR, TMHMA 3 : 

1.437,04 EUR, TMHMA 4: 57,55 EUR, ΤΜΗΜΑ 5 : 234,31 EUR. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 της 

διακήρυξης. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Κρωπίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

σε σαράντα οχτώ (48) μήνες.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 26/07/2022 και ώρα 15:00. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με Συστημικό Αριθμό: 

Α/Α 167504. 

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010883823. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υποφακέλου) «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 12:00. 

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στην διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση (URL): www.koropi.gr /Νέα-ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί-Προμήθειες 

και από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.  

 

Ο Δήμαρχος 
 
 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 
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