
 

 

 

Ημερομηνία:  08-09-2022 

Αρ. Πρωτ.: 8709 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας  
τ.κ..: 37001  
Πληρ.: Μπόλης Ι. 
τηλ.: 24263 50107 
email.: mpolisg.dim.z.m@gmail.com 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

«Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης 

Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και 

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 227.749,56€ (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

Κ.Α.Ε.: 30-7131.04 
 

CPV: 44613400-4 

CPV: 42414400-5 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

Διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

επιλογής αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την 

Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων» - Α.Μ.7004/22, του άρθρου 27 και τις λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (όπως ισχύουν σήμερα). Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  Κριτήριο για 

την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26
η
 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28
η
 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:00 π.μ. 

3. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
4. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7131.04 του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΕΡΕΣ (90) μέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 

4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.673,38 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-
zagoras-mouresiou.gr. 

9. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 
 

.Ο Δήμαρχος  
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Κουταφτσής Παναγιώτης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΔΑ: ΨΤΑΕΩΡΚ-ΥΑ0
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