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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Οδός: Νίκαια - Λάρισας , 41005 

Τηλ.: 2413507200  

Telefax: 2410921868 

E-mail: dimoskileler@kileler.gov.gr  

Ιστοσελίδα: www.kileler.gov. gr   

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.kileler.gov.gr.  

3. Κωδικός CPV: 77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας 

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», αφορά τις  εργασίες για τη 

λειτουργική αναβάθμιση μέρους των χώρων πρασίνου αρδευόμενων και μη (νησίδες, κόμβοι, παιδικές 

χαρές, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δενδροστοιχίες, κοιμητήρια, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι και 

δημοτικοί αύλειοι χώροι , χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής) του Δήμου Κιλελέρ. 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισμό καθαρής αξίας 415.553,00 € και συνολικής 

δαπάνης 515.285,72 € περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (99.732,72€)  και θα 

βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2020-2021 και 2022, στους αντίστοιχους  κωδικούς, 

σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:   

 Κ.Α.   2020 2021       2022   

35.6262.10 170.000,00€ 258.964,26€ 86.321,46€ 

 Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως 

αυτές περιγράφονται στην τεχνική µελέτη.   

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό  

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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   



6. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

7. ∆ιαδικασία επιλογής διαγωνισµού:  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,  

    Τόπος – χρόνος του ∆ιαγωνισµού  

           ∆ιαδικτυακός τόπος  

          υποβολής  προσφορών  

    Καταληκτική ηµεροµηνία     

υποβολής προσφορών  

     Ημερομηνία & ώρα  

αποσφράγισης προσφορών  

∆ιαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   

09-11-2019 , ώρα 15:00  13-12-2019 ,ώρα 10:00π.μ  

 

 8.Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) µήνες.  

9.Εγγυήσεις: Η  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή, οκτώ χιλιάδες τριακόσια έντεκα  Ευρώ και έξι λεπτά (8.311,06€).  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.   

10.∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/11/2019 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.kileler.gov.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και στην 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr . 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

               Ο ∆ήµαρχος  

  

 

                                                                            Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος  

  


