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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΛΕΟΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» 

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την 

αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων  πλέον  εργασιών ηλεκτροδότησης των συστημάτων και αποκατάστασης περιβάλλοντος 

χώρου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 218.860,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 143887), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/11/2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/12/2021, ώρα 15.00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15/12/2021, ώρα 11.00 π.μ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.  

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης 

των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.         

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/  (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).   

 

 Ο Δήμαρχος, 

 

 

Δημήτριος Λιανός 

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων  23/11/2021
Αριθµός πρωτοκόλλου 21238/2021
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