
                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Ταχ. Δ/νση :Μορφοβούνι – Τ.Κ. 43150 
 Τηλ:           24413-52200 
FAX :           24410-95308 
Ε-mail:       dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 

  Αριθ. Πρωτ. :   2791/20-07-2020 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 156.736,00 € (με ΦΠΑ) 
  
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
CPV:   90511000-2 

                                         
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 
 
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία   κάτω  των ορίων , με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για  την   επιλογή  αναδόχου  για  την   υπηρεσία: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 

 Ο  Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε  126.400,00  €  πλέον του Φ.Π.Α  ή συνολικά  
156.736,00 € με Φ.Π.Α . 
Η δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών   για το 2020 βαρύνει τον Κ.Α. 20.6162.01   του 
προϋπολογισμού του 2020  και προέρχεται από Τακτικά-Ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου. 
   Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- ΑΡ.95209), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος   με  καταληκτική ημερομηνία  ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών την   Πέμπτη,  13-08-2020   και ώρα   10.00 . 
   Ότι απαιτείται σε έντυπη μορφή (παρ.2.4.2.5 και 2.4.3.1 της διακήρυξης) θα πρέπει να 
αποσταλούν και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο  μέχρι την  Τρίτη   18/ 08 / 2020 και ώρα  14.00 . 
     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες  , που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν 
το ιδιαίτερο επάγγελμα   «Διαχείριση Απορριμμάτων- εργασίες καθαρισμού»  και 
διαθέτουν την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό  και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της 
εργασίας. 
  Η εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  2.528,00 €. 
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα  (12) μήνες από 
την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. 
   Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική  μορφή στη διεύθυνση:  
http://www.plastiras-ota.gr    στην διαδρομή : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 
   Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ως την Δευτέρα 
03-08-2020 και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
                  
 
 

                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                         
 
   

                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 
                                                                  

 

ΑΔΑ: ΩΘΥΔΩΛΥ-ΓΝΣ
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