
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

      

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

« Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου 

του Δήμου Αγιάς»  

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων 

πρασίνου του Δήμου Αγιάς ». 

Η σύμβαση θε εκτελεστεί στο Δήμο Αγιάς του Ν. Λάρισας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας ( Κωδικός ΝUTS: EL612). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. 

Προσφορές υποβάλλονται –επί ποινή αποκλεισμού- για το σύνολο και όχι για 

μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στην ΟΜΑΔΑ 3 του Τεύχους 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 222.000,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικό ποσό 275.280,00 ευρώ.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9, «Υπηρεσίες καθαρισμού», (CPV): 

77310000-6, «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου». 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και στο Τεύχος Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 46/2022 τροποποιημένης μελέτης του Τμήματος 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς, που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), όπου η σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε  Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 168347 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17/08/2022 και ώρα 

17:00. 

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»,  θα γίνει την 22/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Αγιά, 11/07/2022     

Αρ. Πρωτ.: 7141  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΖΧΩ6Ι-ΔΦΣ



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, 5, 6 και 7 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. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ποσού 4.440,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό  δύο τοις εκατό 

(2%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) Στην περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

17/09/2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α- Αγιά Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03. Για 

πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση 

της διακήρυξης, στα τηλέφωνα 2494024510-11. Για πληροφορίες σχετικές με τη 

διαγωνιστική διαδικασία, μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο, Πολυμέρου 

Ιωάννα, στο τηλ. 2494350127. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 168347) του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και 

Υπηρεσίες, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, 

από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον δικτυακό τόπο: www.dimosagias.gr, όπου 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

 

Αγιά, 11/07/2022 

Ο  Δήμαρχος Αγιάς 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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