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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ–ΣΑΚΩΝ) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Ο Δήμαρχος Διονύσου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για το 
σύνολο των τμημάτων( καθώς το αντικείμενο της προμήθειας δεν είναι διαιρετό), με τίτλο: «Προμήθεια 
Εξοπλισμού (Καφέ Κάδων- Σάκων)Απορριμμάτων για τη Συλλογή Βιοαποβλήτων». 
 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 10, 240 και 
660 λίτρων, και πλαστικώνσάκων (σακούλες) για κάδους χωρητικότητας των 10 λίτρων. Στους κάδους 
βιοαποβλήτων(καφέ κάδοι) απορρίπτονται βιοαπόβλητα, τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
είναι τα απόβλητα κήπων και πάρκων και (κυρίως) τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων (από σπίτια, 
εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης, χώρους πωλήσεων λιανικής,κ.λπ.). 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (200.892,40€). 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδικός ΣΑ: 
Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. :62.7135.0001  με τίτλο « ΥΠΟΕΡΓΟ  1«Προμήθεια 
εξοπλισμού (καφέ κάδων – σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων» (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ» σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Διονύσου. Η παρούσα σύμβαση 
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χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (κωδ. ενάριθ. έργου: 
2021ΣΕ27510026). 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 19/1/2023 
Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών: 23/1/2023 και ώρα 10:00πμ. 
 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 20/07/2023 Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων 
διακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.240,20€)για το σύνολο της προμήθειας. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.3.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/08/2023 άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 
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                                                                                           Οικονομικών Πόρων , Ψηφιακών Εφαρμογών  
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