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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αντιδήμαρχος Περιστερίου Μαρία Τσιώτα - Μάρκου προκηρύσσει ανοικτό,
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου για το
έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των υπηρεσιών
συντήρησης πρασίνου για το έτος 2022, κυρίως σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016(Α' 147) όπως σήμερα ισχύει και την 456/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΩΩΞ2-384)
πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr με ηλεκτρονικό αριθμό διαγωνισμού: 142647.
Α/Α
1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
77313000-7
443.548,39€
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Δραστηριότητα: ΟΤΑ, ΑΦΜ: 090094082, ΔΟΥ: A’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, Αθήνα –Περιστέρι, Τ.Κ.:12134, Κωδικός
NUTS: EL302,
Τηλ.: 210-5701606
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tpama@peristeri.gr.
Αρμόδιος για επικοινωνία με τα παραπάνω μέσα, καθώς και για πληροφορίες όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών: Βασίλειος Αγγελόπουλος,
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.peristeri.gr
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου για το έτος 2022.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ορίζονται στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος προσφορών 180 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της και λήξη σε κάθε
περίπτωση έως και 31-12-2022 και η παραλαβή των υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 9
της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 57/2021 μελέτης και στο άρθρο 6.3 της διακήρυξης
του διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα 550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα
χρηματοδοτηθεί δε από πίστωση του οικονομικού έτους 2022 (550.000,00€) του Δήμου.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ: 8.870,97€.
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Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή (οι
προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με τις εξαιρέσεις της διακήρυξης)
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος
διαγωνισμού 142647), μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη
διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα
«Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» από την ανάρτησή τους σε αυτά.
Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγών με έδρα Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης
Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (proedros@aeppprocurement.gr).
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στα: ΕΣΗΔΗΣ και
ιστοσελίδα του Δήμου (www.peristeri.gr)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/11/2021 & ώρα 20:00.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/11/2021 & ώρα: 13:00.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 4 εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ώρα
10:00π.μ.
Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης της παρούσας σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12/11/2021.
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί: στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
Κοινοποίηση
1. Αντιδήμαρχο Μαρία Τσιώτα - Μάρκου
2. κ. Νομικό Σύμβουλο
3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
4. Πρόεδρο & μέλη επιτροπής άρθρου 221 του
Ν.4412/2016

