
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Αγιά, 26-05-2021 
                                Αρ. Πρωτ.: 5833 

 

Περίληψη διακήρυξης  

του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  για την προμήθεια «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 
για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Αγιάς. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016.  

   
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.015,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ. 24%: 5.763,60 

ευρώ),οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 29.778,60 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 
02.20.7131.01  του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγιάς. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους 
Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στις εξής επιμέρους ομάδες: 

i. ΟΜΑΔΑ Α:  Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, CPVS: [44613700-7] 

ii. ΟΜΑΔΑ Β:  Κομποστοποιητής Μεταβλητής χωρητικότητας, CPVS: [39234000-1] 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ΄ αριθμ. 01/2021 μελέτη που συντάχθηκε 
από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Αγιάς, στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών στο Τεύχος Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Αγιάς (στη διεύθυνση Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α Τ.Κ.: 40003 – 
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των  προσφορών 
η 11:30 π.μ. 
 
1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με 
την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ορίζεται σε 
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ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων 
ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα αφορά μία ή και το σύνολο των ομάδων,  των  υπό προμήθεια ειδών, 
όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω και με βάση την με αριθμό 01/2021 μελέτη του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που 
περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή 
απαραδέκτου. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 
 
Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές. 
 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 
διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να 
καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):  www.dimosagias.gr  

  Για πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο των υπό προμήθεια ειδών, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου 
Αγιάς και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2494024510-11. Για 
πληροφορίες σχετικές με τη διαγωνιστική διαδικασία, μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια 
υπάλληλο, Πολυμέρου Ιωάννα, στο τηλ. 2494350127.  

 

Ο  Δήμαρχος Αγιάς 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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