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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ 
(ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ) 

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΙΚΧΝ ΚΑΔΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ 
ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1.100 ΛΙΣΡΧΝ Δ.Ε. ΔΤΜΗ» 

 
Ο Δάμαρτος Δσηικάς Αταΐας 

Προκηρύζζει: 
 

Δεκόζην ζπλνπηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιαζηηθώλ θάδωλ απνξξηκκάηωλ ρωξεηηθόηεηαο 1.100 ιίηξωλ Δ.Ε. 
Δύκεο ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 
19.641,60€ με ΦΠΑ 24%. (αμία πξν Φ.Π.Α. 15.840,00). Ο δηαγωληζκόο 
ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16, εκπίπηεη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ βηβιίνπ Ι θαη είλαη «θάηω ηωλ νξίωλ». Σο κριηάριο ανΪθεζης 
ηης ζύμβαζης εέναι η πλΫον ζσμθΫροσζα από οικονομικά Ϊπουη 
προζθορΪ βΪζει ηιμάς..Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγω ζύκβαζε βαξύλεη ηνλ 
κε Κ.Α.: 20-7133.0001 ζρεηηθή πίζηωζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο.  
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε «Προμάθεια Πλαζηικών κΪδφν 

απορριμμΪηφν τφρηηικόηηηας 1.100 λέηρφν Δ.Ε. Δύμης».  
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 Αλαιπηηθόηεξα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ Πλαζηικοέ κΪδοι 

απορριμμΪηφν τφρ. 1.100 lt πεξηγξάθνληαη ζηελ από 16/9/2020 Μειέηε 

ηεο Υπεξεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Δηαθήξπμεο αξηζκ. 21091/30-12-20 

(ΑΔΑΜ 20PROC007965053} 

Τα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θωδηθνύο ηνπ 

Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ (CPV) : . 44613700-7 

ΑΔΑ: Ω95ΟΩ9Ν-ΩΗ3



Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζηηο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πνπ είλαη θαη ν κέγηζηνο ρξόλνο γηα ηελ 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

Έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ:31/12/2020 ημΫρα ΠΫμπηη  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηην 14/1/2021, 

ημΫρα ΠΫμπηη και ώρα 15:00. 

Απνζθξάγηζε ηωλ ππνβαιιόκελωλ πξνζθνξώλ ηην 15/1/2021 ημΫρα 

Παραζκεσά και ώρα 11:00. 

Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα Σώζνπ Ταπξνκελενο 50 

Έληππα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγωληζκό δίλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο 

Αραΐαο, νδόο Δεμακελνύ 36, Τ.Κ. 25200, Κάηω Αραΐα, από ηελ ππάιιειν, 

Αγγειηθή Οξδίηε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ή από ηελ ηζηνζειίδα 

www.ddachaias.gr 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηνο 

ειεθηξνληθά ζηελ θάηωζη δηεύζπλζε θάλνληαο αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν ηωλ 

πξνθεξύμεωλ κε ηνλ κνλαδηθό θωδηθό ΑΔΑΜ ΑΔΑΜ 20PROC007965053 

ή/θαη κε ηνπο θωδηθνύο CPV 44613700-7 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?ex

ecution=e1s1 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΨΑ 
 
 
 

ΠΤΡΙΔΧΝ ΜΤΛΧΝΑ 
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