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Ελληνική

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

, 17/11/2021
. .: . 19745

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIK/KΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Στ. Κοσκινίδη
Τηλ. 2105537 246
Email: prom2@elefsina.gr

Περίληψη

προκήρυξης

ανοιχτού

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

για

την:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022- 2023»,
προϋπολογισμού
160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμος Ελευσίνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων
ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%- για την υλοποίηση
της δαπάνης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει της τιμής ( χαμηλότερη τιμή ), όπως προδιαγράφεται στην αρ. 125/2020
Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου Ελευσίνας, που συνέταξε το Τμήμα Περιβάλλοντος
,Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr στις 17/11/2021.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : 8/12/2021 και ώρα: 15:00.
Η διάρκεια της σύμβασης
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ορίζεται σε

(3)

έτη

από την υπογραφή της με δικαίωμα

παράτασης, μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει
υπόλοιπο στον προϋπολογισμό. Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν
την λήξη της σύμβασης, δύναται να συντελείται επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων.
Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 1% της προϋπολογισμένης δαπάνης χωρίς τον
Φ.Π.Α., ήτοι 1.290,32€.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση: https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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