
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Ζευγολατιό  23-12-2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         Αρ.Πρωτ.: 10394 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ        

Γ. Παπανδρέου Ζευγολατιό, 

ΤΗΛ. 2741360512  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

(AΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009821351) 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει τιμής (  χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 

190.322,56  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βέλου Βόχας. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 

4412/16 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-

αρ.συστ.: 143814) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Τετάρτη 12-01-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.  

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΣΒΩ9Π-ΕΟΔ





Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

Υπόγειο Σύστημα  4  κάδων 
απορριμμάτων  συνολικής 
χωρητικότητας 4.400 lt  

Τεμ. 8 23.790,32 190.322,56 

Σύνολο 190.322,56 

Φ.Π.Α. (24%) 45.677,41 

Συνολική δαπάνη 236.000,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας  που περιγράφεται ανωτέρω. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ποσού που ανέρχεται στο ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ξεχωριστά για κάθε τμήμα της προμήθειας που συμμετέχουν οι 

ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της υπογραφής του 

σχετικού συμφωνητικού. 

Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (Β. Κατσιμαλής τηλ. 2741360512 & katsimalisv@1306.syzefxis.gov.gr). 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου 

Βόχας http://www.velovocha.gr . Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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