
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αρ. Πρωτ. …/11.01.2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  

Η Δήμαρχος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για προμήθεια 

«Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου» 

Προϋπολογισμού  73.904,00  ευρώ με το  Φ.Π.Α (24 % )CPV: 34928480-6 

Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 

Οδός: Διοικητήριο-πλατεία Κασσανδρείας 

Ταχ:Κωδ.630 77,Τηλ.:2374350108, Telefax:2374350111,  

Ιστοσελίδα:www.kassandra.gr, E-mail:perivallonkas@gmail.com 

Κωδικός NUTS:GR 527 κύριου τόπου παράδοσης της  προμήθειας.  

   Εφόσον η προμήθεια είναι τμηματοποιημένη κατά  είδος, δίνεται η δυνατότητα 

στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα αυτά 

επιθυμούν. 

    
 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε διάστημα 20 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 

τριάντα(30) ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται. Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου 

που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας. 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο  της 

διακήρυξης. 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016 (Α 147)] 

2.Υπεύθυνες   δηλώσεις Ν. 1599/1986 των προσφερόντων  στις  οποίες  θα 

δηλώνεται ότι: 

- Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 1, 2 & 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

3.Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που 

τηρείται στο  κράτος –   μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή  του σε αυτό και το  ειδικό επάγγελμά του.  

4.Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (στην περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι νομικό πρόσωπο) από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 
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λειτουργία του οικονομικού φορέα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους.    

5.Πιστοποιητικό ISO. 

 

Ο  ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσκομίσει : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα 

3. Φορολογική ενημερότητα 

 
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν,  να αναφέρονται 

σε περιγραφή, κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, την 22η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα παραλαβής 

προσφορών είναι  η 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

   Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κατόπιν 

πρόσκλησης, υποχρεούται να προσέλθει  για να υπογράψει τη σύμβαση με τον  

φορέα, προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5%. 

 
Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 

Κασσάνδρας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Βατάλης Αριστοτέλης  τηλ.2374350108. 

 Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές  ημέρες πριν τη διενέργεια του συνοπτικού 

διαγωνισμού.(www.promitheus.gov.gr). Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site του Δήμου (www.kassandra.gr), και 

δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του 

νομού, ενώ τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 

       Η   Δήμαρχος Κασσάνδρας  

 

 

                                                               

                                                                       ΧΑΛΚΙΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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