
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ: 8392/24-5-2021 

                                                               

          

ΠΕΡΙΛΗΦΗ   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ  ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

   
O ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

δηαθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε 

εξγαζηώλ κε ηίηιν: 

 

«έπγα δαζοπποζηαζίαρ – κλαδεύζειρ – καθαπιζμοί παπιών οδών (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ)». 

 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κόλν ηελ ηηκή, 

 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη,  θαζώο θαη ην Θεζκηθό πιαίζην όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο 
νηθείαο δηαθήξπμεο. 
 
       Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο κε δηάξθεηα  έσο 31/10/2021 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
59.954,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).  
       Γηα ηε δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ,έρεη ιεθζεί  ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Αξρήο 
(ΑΔΑ: 6ΙΡΣΧ1Ε-Γ3Σ,  Α.Α.Τ.: Α-295) γηα ην έηνο 2021 θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35-
7321.051. 

 

          Η θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο, έγηλε κε ηελ αξηζ. 100/2021  απόθ. Οηθνλ. Επηηξνπήο. 

 

Ο διαγωνιζμόρ θα διεξαχθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα  Λεωθ. Κ. Καπαμανλή 1  

ζηιρ 2/6/2020 ημέπα ΣΕΣΑΡΣΗ και από ώπαρ 11.00 π.μ. (ώπα έναπξηρ παπαλαβήρ 

πποζθοπών) μέχπι ηιρ  11.15 π. μ. (ώπα λήξηρ ηηρ επίδοζηρ/παπαλαβήρ ηων 

πποζθοπών). 

 

 Σην δηαγσληζκό Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ :  

 (α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε Σπκθσλία Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ ή δηκεξείο 

ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο.  

(β) ελώζεηο πξνζθεξόλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξόλησλ, εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζεο  

Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί 

ζε απηή ν δηαγσληζκόο εθόζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηεο ζύκβαζεο.  

 

Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

(Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Εγγύεζε Καιήο Εθηέιεζεο 

Η Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

εθηόο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, απεπζύλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΜ2Ω1Ε-ΕΤΞ



 

 

 

     Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ επηηξνπή, έσο ηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία, ζπλνδεπόκελε από ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ 

Δ/λζε Πεξηβάιινληνο – Πξαζίλνπ & Καζαξηόηεηνο ζηνλ 2
ν
 όξνθν από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θ. 

Σνθξά Σνθία.  

Τειέθσλν γηα  πιεξνθνξίεο: 213 2027433. 
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