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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «προμήθεια  και εγκατάσταση

υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2200 λίτρων

προϋπολογισμού 179.999,94 ευρώ με Φ.Π.Α.,».

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 34100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR642

Τηλέφωνο 2221355172

Φαξ 2221035002

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο maria.boulerou@dchalkideon.gr

maria.alexiou@dchalkideon.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoschalkideon.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ΟΤΑ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ).

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και  από:

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-xalkideon.gr/
mailto:maria.alexiou@dchalkideon.gr




την  διεύθυνση http://www.dimoschalkideon.gr/

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  «προμήθεια  και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος κάδων 

απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2200 λίτρων  προϋπολογισμού 179.999,94 ευρώ με 

Φ.Π.Α .».

Το τμήμα της ανάθεσης είναι το ακόλουθο:

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2200 
ΛΙΤΡΩΝ

CPV: 44613700-7 179.999,94

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των  ειδών  όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου,
οι  προσφορές πρέπει να αναφέρουν  τις  τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνουν  αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης του Δήμου   ούτε συνολικά ούτε
κατά είδος, επί ποινή αποκλεισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 179.999,94 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α .

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει  διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές  ημέρες  και
αρχίζει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.   

   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αμέσως μετά την δημοσίευση

του  στην  Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δευτέρα

13-12-2021 

16:00 μ.μ.

        

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
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       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών (κ. Μπουλέρου Μαρία   &  κ. Αλεξίου Μαρία ) οδός Ληλαντίων & 

Μεγασθένους και στα τηλέφωνα 2221355172-2221355173 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:144051.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω  οι συμμετέχοντες πρέπει να  καταθέσουν

στην διαδικασία  τα ακόλουθα:

 α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9

του ίδιου άρθρου, η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος

Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  ή  άλλης  σχετικής  συμβατής  πλατφόρμας υπηρεσιών  διαχείρισης  ηλεκτρονικών

ΕΕΕΣ.  Οι  Οικονομικοί  Φορείς  δύνανται  για  αυτό  το  σκοπό  να  αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο

ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο  XML που  αποτελεί  επικουρικό  στοιχείο  των  εγγράφων  της

σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

γ)  Το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

δ) Τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

ε)  Όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται  από στην  Μελέτη του Δήμου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΕΛΕΝΗ  ΒΑΚΑ
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