
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Δήμαρχος Λειψώνπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ», 
συνολικού προϋπολογισμού 266.376,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και 
εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες καθώς και 
90511000-2 - Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. 
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και φέρει τον συστημικό 
αριθμό 154921, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00. 

 
4. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2247041209 και 2247360500, email: 
dlipson@otenet.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Μάγγου Εύχαρις. 

 
5. 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. 

6. Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με την Διακήρυξη και για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής όπως 
αναφέρεται στη Διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9)μήνες. 
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7. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο δήμος Λειψών. Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6277.001 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 
 
8. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το υπ’ αριθ. πρωτ. 312/25-01-2022 
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ009961527) του Δήμου Λειψών. 

 
9. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Πρωτ.216/25-01-2022 
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του δήμου Λειψών 
(ΑΔΑΜ:22REQ009961671 ΑΔΑ: 6ΨΣΖΩΛ0-ΥΥΨ). 
 
10. H διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι εντός τριανταέξι (36) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
11. Το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Λειψών. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 

 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΣ 
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