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ΠΔΡΙΛΗΦΗ   ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
O ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

δηαθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό επηινγήο αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ: 

«Απνθνκηδή Μπαδώλ & Ογθσδώλ από Κνηλόρξεζηνπο Υώξνπο 2020» 

 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 

ηνπ Ν.4412/16   θαη ην   ζεζκηθό πιαίζην (άξζξν 4) ηεο ηζρύνπζαο δηαθήξπμεο: 
 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο κε δηάξθεηα  έσο 6κήλεο αλέξρεηαη ζην πνζό  ησλ 

23.262,40€  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). Γηα ηε δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνύ   πνζνύ, 

έρεη ιεθζεί  ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Αξρήο γηα ην έηνο 2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΚΩ1Ε-4ΡΖ) 

  

 

       Η θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο, έγηλε κε ηελ αξηζ. 277/2020  απόθ. Οηθνλνκ. Επηηξνπήο. 

 

       Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 1 

ζηηο 11-1-2021 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη από ώξαο 11.00 π.κ. (ώξα έλαξμεο παξαιαβήο 

πξνζθνξώλ) κέρξη ηηο  11.30π. κ. (ώξα ιήμεο ηεο επίδνζεο/παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ). 

 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.) ή ζε ηξίηεο 

ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Εκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνύζεο.  

(β) ελώζεηο πξνζθεξόλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξόλησλ, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζεο  

Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκόο εθόζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

 

Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

(Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΙΓΩΩ1Ε-Λ9Δ



      

 

 

      Η Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, απεπζύλεηαη δε 

πξνο ηελ Αξρή. 

 

     Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ επηηξνπή, έσο ηελ 

αλσηέξσ πξνζεζκία, ζπλνδεπόκελε από ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

   Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απόξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο 
θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
14.1 ηεο δηαθήξπμεο. 

    Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ 

Δ/λζε Πεξηβάιινληνο – Πξαζίλνπ & Καζαξηόηεηνο ζηνλ 2
ν
 όξνθν από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θ. 

νθξά νθία.  

Σειέθσλν γηα  πιεξνθνξίεο: 213 2027433. 
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                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟ   ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟ   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ 
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