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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 238.080,00 € (Καθαρή 

αξία: 192.000,00€ + ΦΠΑ 24 % ποσού ύψους 46.080,00 €). 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 

2017» για τα Έτη 2017 – 2019, ΜΕΤΡΟ 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού με επιλέξιμη 

δαπάνη την Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύεθρων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων 

ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας 

Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» για τα Έτη 2017 – 2018 και συγκεκριμένα 

στο ΜΕΤΡΟ 2 : Aναβάθμιση αστικού εξοπλισμού με επιλέξιμη δαπάνη την Αναβάθμιση της 

διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44613700-7. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ήτοι (6) μήνες. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2/9/2019 ώρα 17:00.μ.μ.  

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  μετά την πάροδο τεσσάρων (4)  

εργασίμων ημερών από  την  καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  τους,  ήτοι  στις 

6/9/2019 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 10:00.π.μ. Το  πλήρες σώμα της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, θα αναρτηθεί  σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 76719. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  

[δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά  ή  

νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι εννέα (9) μήνες  από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).  

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  

καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 3.840,00 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη 

γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται όπως 

αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  

ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι έξι (6)  ημέρες  πριν  από  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
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