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        Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε θαηόπηλ ηνπ άγνλνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ 

παληνπσιείνπ» θαη εηδηθόηεξα ηεο νκάδαο Α:  Απνξξππαληηθά, ζαπνύληα θαη 

πγξά θαζαξηζηηθά πιπληεξίσλ πηάησλ. 

 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/07-06-2010) – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ. 

2. Σν άξζξν 32 παξ. 2 πνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ), πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία απεπζείαο 

αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κεηά ηελ θήξπμε ηνπ αλσηέξσ 

δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. ππ.αξ. 009/2017 (ΑΓΑ Ψ0ΩΩΞΚ-4ΔΣ) Απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζρεηηθά κε ηελ «Λήςε 

απόθαζεο γηα έγθξηζε ησλ Νν 1,2,3,4 Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη ηνπ από 17-01-2017 Πξαθηηθνύ εθδίθαζεο 

έλζηαζεο γηα ηελ ππ. αξ.52/2016 πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ παληνπσιείνπ», πνπ 

έθξηλε άγνλν ηνλ Ηιεθηξνληθό Γεκόζην Αλνηρηό Γηαγσληζκό γηα 

«Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ 

παληνπσιείνπ» θαη εηδηθόηεξα ηεο νκάδαο Α:  Απνξξππαληηθά, ζαπνύληα 

θαη πγξά θαζαξηζηηθά πιπληεξίσλ πηάησλ. 

 

αο πξνζθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηερληθέο - νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 

πξνζθνκίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο 



αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο ππ. αξ. 289/2016 (ΑΓΑ 66Λ4ΩΞΚ-

7Ξ6) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο ππ. αξ. πξση. 25137/01-08-

2016 (ΑΓΑ ΨΤ4ΞΩΞΚ-ΣΒΔ) Απόθαζε Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ ηνπ 

πξνεγεζέληνο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ παληνπσιείνπ» θαη εηδηθόηεξα ηεο νκάδαο Α: 

Απνξξππαληηθά, ζαπνύληα θαη πγξά θαζαξηζηηθά πιπληεξίσλ πηάησλ, θαζώο 

θαη ην ππ. αξ. 52/2016 ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ 

παληνπσιείνπ», ώζηε λα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο γηα απεπζείαο αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο σο πξνο 

ηελ νκάδα Α:  Απνξξππαληηθά, ζαπνύληα θαη πγξά θαζαξηζηηθά πιπληεξίσλ 

πηάησλ. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο 

Ιζάθεο 12, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Η εκεξνκελία έλαξμεο θαηάζεζεο 

πξνζθνξώλ είλαη ε 06-02-2017 θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ είλαη ε 20-02-2017. 

 

Η αλσηέξσ ππ. αξ. 289/2016 (ΑΓΑ 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6) Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε  ππ. αξ. πξση. 25137/01-08-2016 (ΑΓΑ ΨΤ4ΞΩΞΚ-

ΣΒΔ) Απόθαζε Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ θαη ην ππ. αξ. 52/2016 ηεύρνο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ θαη ινηπώλ εηδώλ παληνπσιείνπ» ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 

δύλαληαη λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ κε 

θσδηθό ζπζηήκαηνο 26988 θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο 

www.pallini.gr ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ε νπνία ζα 

αλαξηεζεί θαη ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 
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