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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των 

Ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 486.760,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

603.582,40 ευρώ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδ. 

ΣΑ: Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021 στους εξής ΚΑ: ΚΑ 62-7131.000, ΚΑ 62-7135.000, ΚΑ 62-7135.001 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. Έργου: 2021ΣΕ27510007). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο1, Νο2 και Νο3 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στον άξονα προτεραιότητας 

14, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1627/12.02.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη) και έχει λάβει κωδικό MIS 5002363.   

ΑΔΑ: ΩΓΡΘΩΛ1-ΜΓΣ
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 - Ταμείο 

Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ . Επίσης χρηματοδοτείται και από 

ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  44613700-7 ‘’απορριμματοφόροι κάδοι’’, 39234000-1 ‘’κυτία σήψης φυτικών 

απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος’’,  34928480-6 ‘’δοχεία και κάδοι απορριμμάτων’’, 

19640000-4 ‘’σάκοι και τσάντες αποβλήτων & απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο’’. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  21 Δεκεμβρίου 2021 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2022 

Συστημικός Αριθμός:  146228 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα -  ομάδες.  

Τμήμα 1: Υποέργο 1:  

 Σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2.200 λίτρων, τεμάχια πέντε 

(5) 

Τμήμα 2: Υοοέργο 2:  

 Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 330lt, τεμάχια πεντακόσια (500) 

Τμήμα 3: Υποέργο 3: 

 Καφέ κάδοι κουζίνας 10lt, τεμάχια τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (4.800) 

 Βιοδιασπώμενοι σάκοι κομποστοποίησης 10lt, τεμάχια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600) 

 Καφέ κάδοι 240lt, τεμάχια πεντακόσια εξήντα (560) 

 Καφέ κάδοι 1.100lt, τεμάχια ογδόντα (80) 

Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Θα πρέπει να υποβάλει 

προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και η προσφορά του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τον συνολικό προϋπολογισμό του τμήματος και του επιμέρους είδους για το οποίο υποβάλει 

προσφορά. Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για  ορισμένα  από  τα  είδη  κάθε  τμήματος  ή/και  για  

μέρος  της  προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

ΑΔΑ: ΩΓΡΘΩΛ1-ΜΓΣ
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένου Τμήματος, 

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας (εκτός του Φ.Π.Α.) του συγκεκριμένου Τμήματος, ήτοι:  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: 6.500,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 2: 840,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 3: 2.395,20 ΕΥΡΩ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – 

Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, e- mail: nitsa@lavrio.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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