
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

Ταχ. Δ/νση ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ Ταχ. Κωδ.  70004 

Τηλ            2895340-141 

Πληροφορίες: Καμπιτάκη Μαρίνα 

E-mail: www.viannos.gov.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.viannos.gov.gr/ 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ  ΧΟΝ∆ΡΟΥ -ΠΕΡΒΟΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΙΑΝΝΟΥ  

 

 

Αριθμ. Πρωτ. : 5928 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΧΟΝ∆ΡΟΥ -ΠΕΡΒΟΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους 

όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΧΟΝ∆ΡΟΥ -ΠΕΡΒΟΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ  

εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος ΒΙΑΝΝΟΥ, Οδός: ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ Ταχ.Κωδ.: 70004, Τηλ.: 2895340-

141,E-mail: dviannos@otenet.gr, Ιστοσελίδα:http://www.viannos.gov.gr/ 

 

2) Κωδικός CPV: 42996000-4 

 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου http://www.viannos.gov.gr/.  

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών 

προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, ως εξής:  

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15/10/2020  

ΑΔΑ: ΩΛΒΙΩ94-364



 

 

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/10/2020 και ώρα 12:00  

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/11/2020 και ώρα 12:00 

- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13/11/2020 και ώρα 12:00 π.μ.  

 

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

10) Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Φιλόδημος I 

 

11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη 

συμβατική χρονική διάρκεια τους εκατόν τριάντα δύο μήνες (132) . 

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.   και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου.  

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 

παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που 

προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος 

αριθμός).  

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου 

http://www.viannos.gov.gr/. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος ΒΙΑΝΝΟΥ 

 

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΛΒΙΩ94-364
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