
 

 
 
                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-06-2018 

       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17157 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 

     ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

για τη σύμβαση με τίτλο «Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης 
και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 150/2017). 

 

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύμβαση με τίτλο «Εργασίες φυτοτεχνικής – 

αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων»  (Α.Μ. 150/2017), 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην υπ. αρίθμ. .17142  /  29 - 06-2018 Διακήρυξη 

του Δήμου.  

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  

Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια 

Τηλέφωνο: 213-2049066-67 

Τίτλος: «Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης 

κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 150/2017). 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.030.890,37 ΕΥΡΩ                          

Φ.Π.Α.:   13%                     15.722,98 ΕΥΡΩ   

Φ.Π.Α.:   24%                    218.386,65 ΕΥΡΩ                          

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.265.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

● Οι εργασίες αναβάθμισης, εργασίες επιδιόρθωσης και επέκταση όπου απαιτείται 

του αρδευτικού δικτύου. Τοποθέτηση κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης. 

● Αναβάθμιση πρασίνου με Προσθήκη φυτικού υλικού και έτοιμου χλοοτάπητα. 

● Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. 

● Συντήρηση πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης 

της ομάδας και όχι πέρα των 12 μηνών από την έναρξη συντήρησης του κάθε χώρου 

καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας.         

Λήξη Εργασιών – Λήξη Σύμβασης: Η διάρκεια των εργασιών , καθώς και η 

προμήθεια των ειδών θα είναι για 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 

εξαντλήσεων των ποσοτήτων για κάθε ομάδα της μελέτης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

σε ευρώ ,το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ 



 

Φ.Π.Α.,δηλαδή σε ποσό 20.617,81 € (Είκοσι ένα χιλιάδες εξακοσίων δεκαεπτά 

ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά).  

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, 

διάρκειας 2 έτη . 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου 

Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας, Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν. 

Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049066-67, e-mail: 

tm_promithion@neafiladelfeia.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το 

σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.neafiladelfeia.gr όπου παρέχεται 

ελεύθερη, 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:  Τετάρτη 01/08/2018 και ώρα 

10:30 π.μ. 

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

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 

06/08/2018 και ώρα 10:30 π.μ.  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (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 παράδοσης περιλαμβάνονται 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

           

                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

                                                    ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.265.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 909.944,37 

με ΦΠΑ 24% (Ομάδα 1η έως 4η ) και  € 120.946,00 και με Φ.Π.Α 13% 

(Ομάδα 5η). 

Διάρκεια της σύμβασης : 

Λήξη Εργασιών – Λήξη Σύμβασης: Η διάρκεια των εργασιών , καθώς και η 

προμήθεια των ειδών θα είναι για 24 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεων των ποσοτήτων για κάθε ομάδα της 

μελέτης . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης δίδεται στο τεύχος της Μελέτης, αναπόσπαστο τεύχος της 

διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

                                                         


