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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος  Περάματος  

 

 

Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. 

Διακήρυξης  22921/29-11-2019    για την προμήθεια με τίτλο:“Προμήθεια 

Βυθιζόμενων κάδων καθαριότητας  Δήμου Περάματος”   με κριτήριο κατακύρωσης 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. σύμφωνα 

με την  υπ. αριθμ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2018  αριθ. Πρωτ. 21969/15636/ 15-11-2019 της   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & 

Έργων   του Δήμου 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.480,00 ευρώ (€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 177.000,00 πλέον 
ΦΠΑ : 42.480,00), με συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στο ποσό των 
175.584,00  Ευρώ, ποσοστό 80%. Η ιδία συμμετοχή του Δήμου είναι 20% και 
ανέρχεται στο ποσό των 43.896,00 Ευρώ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  150 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ :   Βυθιζόμενο Σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε 

κάδους κοινής χρήσης 1.100 lt   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :     ΚΑ 20-7135.0003 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ        :  43.896,00 Ευρώ ( Με ΦΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :     ΚΑ 62-7135.0001 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ        :  175.584,00 Ευρώ ( Με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   : 219.480,00 Ευρώ ( Με ΦΠΑ) 

                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ     

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Βυθιζόμενο Σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 
1.100 lt   

τεμάχιο 3 59.000,00 177.000,00 

ΦΠΑ 24% 
        

42.480,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ   219.480,00 

 

 

 Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Πόλη ΠΕΡΑΜΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18863 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS 307 

Τηλέφωνο 2132037265 

Φαξ 2132037265 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   promithies@perama.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.perama.gr 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/12/2019., ημέρα Πέμτπη  
και ώρα . 14:00,00 μ.μ  

 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε  στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 82098 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

Συστημικός Αριθμός:    

 82098 

 

 

 

Δευτέρα  

02/12/2019  

Τρίτη 

03/12/2019             
ΩΡΑ 08:00 π.μ 

Πέμπτη 

19/12/2019                           
ΩΡΑ 14:00 μ.μ  

 

 

 Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 
27/12/2019 .ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:30 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Tμήμα Προμηθειών. 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ  
https://www.perama.gr 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της 
μελέτης , χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 3.540,00 €  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19/01/2021 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.perama.gr/
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να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
κοινοπραξίες προμηθευτών  
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ:188/Α/1984). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, 
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 
με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της   05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Δήμο θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές\ 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Λαγουδάκης Ιωάννης 
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