
 

   

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

        Ο Δήμαρχος Πάργας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων», 

προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας  του έτους 2021. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει της συνολικής ανά ομάδα τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 

4412/2016. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 

οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23:59:59 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 

και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 
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05/01/2022 

Ώρα 14:00 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 2.459,92 €,. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/06/2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες 

για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 2684360305 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κος Μπόχτης Θωμάς. Επιπρόσθετα προσφέρεται 

ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην 

ιστοσελίδα www.dimospargas.gr. 
 

Ο Δήμαρχος 
 

 
Ζαχαριάς Νικόλαος 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 
Πληροφορίες: Μπόχτης Θωμάς 

Τηλ.: 2684360305 

Email: program.pargas@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kαναλλάκι    15 Δεκεμβρίου 2021 
Αριθμ. Πρωτ.:  
 

13426 

 

προϋπολογισμού 122.996,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (Σύνολο: 152.516,00 €) που θα βαρύνει τους 35-7135.001, του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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