
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αιγάλεω, 23-12-2022  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθμ. πρωτ.: 62834   

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικολογικών Βυθιζόμενων 

Κάδων Απορριμμάτων και Γερανού περισυλλογής  αυτών» και συγκεκριμένα για το Τμήμα Α: 

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης», με 

CPV:44613400-4, DA18-5, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με 

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (παρ. 2 Άρθρο 86 ν.4412/2016) . 

         Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 και 

από ιδίους πόρους του Δήμου Αιγάλεω. 

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό Α/Α 178763 μέσω διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού. 

     Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται την 23-12-2022,  ημέρα  Παρασκευή και 

ώρα 13:00. 

     Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται την 24/01/2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00.   
     Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της  Αναθέτουσας Αρχής.  

  

     Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή    

αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

    Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της 

αξίας του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  

1.200,00 €. 

 

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

είναι η 19/12/2022 με αριθμό 2022/S 248-724157. 

       

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης 

Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044878. 

       

      Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στη 

διεύθυνση www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).   
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 Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και  

4. Του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή:    
1.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                    

2.  Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                  

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                 

 

                                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                            

 

 

                                                                                                ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ              

                                                                                                                    ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

22PROC011893325 2022-12-23
ΑΔΑ: Ψ988Ω6Ν-ΝΙΨ


