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                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

                                                    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αρ. πρωτ. :458 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                            Πάρος  13-01-2021 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

                                                                        ΠΡΟΣ: Εφηµερίδα «Κοινή Γνώµη» 

 

 

∆ιεύθυνση: Παροικία 

Πάρος, Τ.Κ 844 00 

Πληροφορίες: Γεώργιος Νίκας 

Τηλέφωνο: 2284360160 

e-mail: gnikas@paros.gr 

 

Θέµα: ∆ηµοσίευση (1) µίας Προκήρυξης ∆ηµόσιας Σύµβασης προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Πάρου». 

Αρ. ∆ιακήρυξης:  56/2020 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

 Ο ∆ήµος Πάρου διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για 

τη δηµόσια προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Πάρου», CPV: 

34928480-6 , 44613800-8 , 44613700-7 , 44613600-6  , συνολικής προϋπολογιζόµενης 

αξίας 69.719,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 Η χρηµατοδότηση γίνεται από πόρους του ∆ήµου Πάρου. Η πληρωµή του αναδόχου 

θα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική  

παραλαβή της προµήθειας.  
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 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εξήντα  (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υπογραφή του συµφωνητικού και ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω 

είδη στην αποθήκη του ∆ήµου Πάρου . Τα έξοδα µεταφοράς θα επιβαρύνουν τον 

προµηθευτή.  

 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους 

διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον (120) ηµερολογιακών ηµερών από την 

εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πάρου, στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 03-02-2021, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & 

έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 03-02-2021 και ώρα 10:00 π.µ.. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, είτε (α) 

µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδροµική διεύθυνση: Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00). Σε περίπτωση ταχυδροµικής 

αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό 

(∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Πάρου, αρµόδια υπάλληλος κα Ραγκούση Μαρία τηλ. 

2284360107,  email: mragousi@paros.gr), το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του 

διαγωνισµού, όπως ορίζονται ανωτέρω. 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Στην περίπτωση όµως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της προµήθειας θα 
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πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε σκοπό την εκτέλεση 

της συγκεκριµένης προµήθειας. 

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 

µε το αντικείµενο της προµήθειας. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν το δικαίωµα προµήθειας ειδών, όµοια µε 

αυτά που περιγράφονται στην υπ΄ αριθµ. 56/2020 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού Υπηρεσίας   ∆όµησης  και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου. 

  Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην αναλυτική ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά αυτής, τα οποία δηµοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου http://www.paros.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και 

πλήρης πρόσβαση. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.  

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 

2284360160-1,  αρµόδιος υπάλληλος κος Νίκας Γεώργιος  στο τµήµα καθαριότητας  του 

∆ήµου Πάρου, διεύθυνση Παροικία Τ.Κ. 844 00 Πάρος και στο email: gnikas@paros.gr. 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Πάρου 

 

 

Μάρκος Ι. Κωβαίος  
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