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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

                                                     Ο ∆ήµαρχος Λέσβου 
Προκηρύσσει "Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισµό’’, µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ,για την προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικής πρ/σας δαπάνης 132.997,48 ευρώ µε ΦΠΑ 

16%. 

       Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα 

ορίζεται η 20/07/2015 ώρα 14.00΄ µ.µ. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, 

θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

       Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της µε αριθµ. 11389/93 

(185 Α΄) απόφασης  του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/1995 (19 Α΄), του Ν. 3463/2006 

(114 Α΄) όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (87 Α΄), του Ν.4281/2014, 

τις διατάξεις  του Ν.4320/2015, καθώς και των νόµων , διαταγµάτων, κανονιστικών 

αποφάσεων κ.λ.π. που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία περί προµηθειών, µε το ∆ίκαιο της 

Ευρωπαικής  Ένωσης. 

      ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι   (120) ηµερολογιακές ηµέρες , 

προσµετρούµενες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών στο 

διαγωνισµό. 

Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει  να καταθέσουν µε 

την προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής ποσοστού (2%) της προυπολογισθείσας δαπάνης , 

µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 

160
Α
), δηλαδή ποσό  2.293,06   ευρώ. 

 Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά  συµµετοχής και την 

γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απαυθύνονται όπως 

αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρµα  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

µέχρι  έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
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