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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                          
ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.996,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων 

απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά, 

προϋπολογισμού 49.996,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.320,00, ΦΠΑ: 9.676,80).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Πόλη ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 57200
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS ΕL 522
Τηλέφωνο 23943 30236
Φαξ 23940 20049
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ioannis.fotiadis@lagadas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lagadas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 

έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι 
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ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους.

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το έτος 2020. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά 

224 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1100λιτρών.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44613600-6 (τροχοφόροι κάδοι).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής 

του συμφωνητικού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο υπ΄ αριθμό 04/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος 

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων 

Χώρων και Ειδικών Συνεργείων που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας 

σύμβασης. 

                   

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές 

και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο συνοπτικό 

διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

6. Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, 

την 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 

10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
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7. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
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