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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της προμήθειας: 

«ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019» 

Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας του Δήμου 

Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα για την προμήθεια: "ΚΑΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019". 

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης ΚΑΘ 

2/2019 από το Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

Δήμου Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των 52.140,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 64.653,60 

ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας, Όθωνος 2 Αμαλίας 2, 24300 Φιλιατρά, 

καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.dimostrifylias.gr. 

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. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα 

κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή χιλίων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.042,80 €) και η σχετική 

εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 

από την διακήρυξη. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές 

ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ-ΠΟΕ Κ.Α. 5122. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το τη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, του Δήμου Τριφυλίας, Όθωνος 2 Αμαλίας 

2, 24300 Φιλιατρά, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Χαράλαμπος Κυριακόπουλος (τηλ.: 2761360234), και κ. 

Παρασκευάς Μηλιώνης (2761032497, 2761360039), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                  

                                Ο Δήμαρχος 

                                  Παναγιώτης Κατσίβελας 


