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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων βυθιζόμενων κάδων, κάθετης διαβαθμισμένης 

συμπίεσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των συμβατικών τευχών της με αριθ. 19/2017 

μελέτης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 181.500,00€ πλέον 43.560,00€ για 

δαπάνη ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική δαπάνη 225.060,00€. Ταξινόμηση κατά CPV: 42416210-0- 

Κωδικός NUTS GR300. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη του αντικειμένου της 

προμήθειας  στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τοποθετημένα και έτοιμα προς 

λειτουργία κατά την υπογραφή της σύμβασης, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους σε 4 μήνες ή 

120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να διενεργηθεί με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (κριτήριο 

ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής), η οποία συμμορφώνεται και είναι αποδεκτή, με βάση τους 

όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της με αριθ. 19/2017 μελέτης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 5 και 86 του Ν. 4412/2016.  

Οι τιµές προσφοράς από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δίδονται σε ευρώ ανά μονάδα 

(προσφερόμενη τιμή μονάδος), σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Σταμάτιος Λάτσας 

Τηλέφωνα: 2295-3-20337 

Fax: 2295-3-20328 

e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΔΑ:  

ΑΔΑΜ:  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26538/27-11-2018  ΑΔΑΜ:  

18PROC004072545 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 67591  

Ωρωπός, 27/11/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

181.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ_ΑΠΟΦΑΣΗ 1393.3.2/2018 (ΑΔΑ: 

ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) 180.048,00€ (2018) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 45.012,00€ (2019) 

ΚΑΕ: 20.7135.0004 

CPV: 42416210-0 / ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr
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Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
27/11/2018 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 27/11/2018 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Εθνικό / Τοπικό τύπο  

30/11/2018 

&  

01/12/2018 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
03/12/2018 

και ώρα 10:00 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
24/12/2018 

και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
02/01/2019 

και ώρα 10:00 

…………π.μ 
 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και επαναληπτικής, θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη 

διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά 

για το σύνολο της ποσότητας των συμβατικών ειδών, υπό τους όρους που περιγράφονται στα 

τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Τριάντα Ευρώ (3.630,00€).  

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 7 μήνες (210 ημέρες) 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

www.oropos.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ – ΛΕΩΦ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 – 

ΩΡΩΠΟΣ Τ.Κ.: 190 15, Πληροφορίες: Σταμάτιος Λάτσας, Ηλ/γος Μηχ/κος – τηλ.: 2295-3-20337 – 

φαξ: 2295-3-20328 – e-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr / ty@3034.syzefxis.gov.gr. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ  

 

 

mailto:slatsas@3034.syzefxis.gov.gr
mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr
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