
 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία 

Α. Ξεχορτάριασμα του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας, Β. Κοπή – απομάκρυνση ξερών 

χόρτων από δημοτικούς χώρους, Γ.Κοπή ξερών χόρτων – καθαρισμός οικοπέδων για 

λόγους πυροπροστασίας.» 

 

 

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για την την εργασία Α. Ξεχορτάριασμα του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας, Β. Κοπή – 

απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους, Γ.Κοπή ξερών χόρτων – 

καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας.» (Α.Μ. 36/2018), έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης: την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα - ομάδα. 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Διεύθυνση: Δεκελείας 

97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 21320-49067,068  

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμ.Προμηθειών 

 

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 24%: 148.000,00 ΕΥΡΩ  

 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υπηρεσία 

κοπής χόρτων για λόγους πυροπροστασίας, συγκεκριμένα : 

Α. Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας 

Β. Κοπή – απομάκρυνση ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους  

Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας  

 

Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ξεκινά από την 

υπογραφή της σύμβασης και η λήξη της στις 31-12-2019. 

 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ευρώ ,το ύψος της 
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οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α είτε για το σύνολο των 

τμημάτων – ομάδων , είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.  

 

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )  

 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13:00 μ.μ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: 04/05/2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ._______ .  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: 6 μήνες 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών 

περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.  

 

 

                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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