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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο  Δήμος  Καρπενησίου  προκηρύσσει  Δημόσιο  Διεθνή  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  

τιμής (χαμηλότερη τιμή),  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων ΚΑΙ καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων 

Δήμου  Καρπενησίου»,  για  χρονικό  διάστημα τριών  (3)  ετών  από  την  υπογραφή της  σύμβασης,  συνολικού 

προϋπολογισμού 1.082.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως 

υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 12/2020 Διακήρυξη.

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 1.082.520.00€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 

24% ( Σύνολο 873.000.00€ ΦΠΑ 24% 209.520.00 )  και  θα βαρύνει  τους  Κ.Α  του προϋπολογισμού 

οικονομικών  ετών  2020, 2021, 2022  και  2023 του Δήμου Καρπενησίου και  των  Νομικών Προσώπων.  Ο 

διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση την  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και έλαβε  ID:  2020/S172-414939   

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11/09/2020, Παρασκευή 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1/10/2020, Πέμπτη  15:00 μ.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων (φυσικών ή 

νομικών προσώπων) την υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό  των δέκα επτά χιλιάδων τετρακόσια εξήντα (17.460,00) και 

πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, και των λοιπών συμβατικών τευχών  του 

Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 96756), από το ΚΗΜΔΗΣ και  την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  karpenissi  .  gr  , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση

Περισσότερα στοιχεία  και  πληροφορίες  για  τη  διακήρυξη,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στο 

Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030-50079  αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Σ. Τομαρά 

Κ. Καρέτσος), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.
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