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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΤΠΟΕΡΓΟ 3: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 
ΕΡΓΟ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ» 

(ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356) 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων, μζςω τθσ πλατφόρμασ του Ε..Η.Δ.Η.., με ζγγραφεσ 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτον Ν.4412/2016, Αρ.86  ςχετικά με το  ΤΠΟΕΡΓΟ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ», ΕΡΓΟ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ» (ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356) 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ για τθν εφαρμογι προγραμμάτων οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ και χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ (ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356). 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια: 

 300 κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 220lt, 

 250 κίτρινων κάδων ζντυπου χαρτιοφ 1.100lt. 
Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV): 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Α/Α CPV 

Προμήθεια εξοπλιςμοφ για την εφαρμογή 
προγραμμάτων οικιακήσ κομποςτοποίηςησ, 
χωριςτήσ ςυλλογήσ βιοαποβλήτων και ζντυπου 
χαρτιοφ 

ΣΕΜ ΣΙΜΗ ΚΟΣΟ 

1 44613700-7 Κάδοι για ζντυπο χαρτί 1100lt 250  200,00 €   50.000,00 €  

2 44613800-8 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ (220 lt) 300  70,00 €   21.000,00 €  

      ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 71.000,00 € 

     ΦΠΑ 24%  17.040,00 € 

     ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  88.040,00 € 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μζςω ΕΠΑ, ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων 

υμβάςεων (Α/Α ΕΗΔΗ: 132644) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών :  11/06/2021 και ώρα 13:00 
 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 947ΡΩ9Π-0ΙΞ



 

ελίδα 2 

τθν δθμοπραςία γίνονται δεκτοί προμθκευτζσ οι οποίοι δφνανται να εκτελζςουν τθν προμικεια ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

Η παροφςα ςφμβαςθ αφορά 1 τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ που ανζρχεται ςτο δφο (2) τοισ εκατό (%) του 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, χωρίσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, ξεχωριςτά για κάκε τμιμα τθσ 

προμικειασ που ςυμμετζχουν οι ενδιαφερόμενοι, όπωσ αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθσ υπογραφισ τθσ, χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο 

οποίο κα πρζπει ο ανάδοχοσ να παραδώςει τα υλικά ςε πλιρθ εφαρμογι και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ 

υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Η παράδοςθ των υπό προμικεια ειδών κα γίνεται  ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ. 

Πλθροφορίεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μποροφν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ώρεσ ςτα γραφεία του Διμου (Β. Κατςιμαλισ τθλ. 2741360512 & katsimalisv@vochas.gov.gr ). Σα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η.. κακώσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βζλου Βόχασ 

http://www.velovocha.gr .  

Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριών πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 
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