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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«Αντικατάσταση δένδρων στην Κ. Καραμανλή Δ.Ε. Αγίου Νικολάου» 
 
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, 
 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο ««Αντικατάσταση δένδρων στην Κ. 
Καραμανλή Δ.Ε. Αγίου Νικολάου»  αξίας 79.968,84€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ 
Οδός: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 
Ταχ.Κωδ.: 72100 
Τηλ.: 2841340133) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) 
Telefax: 2841022257) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) 
E-mail: otsagkaraki@dimosagn.gr) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) 
Ιστοσελίδα: www.dimosagn.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
3. Κωδικοί CPV: 77310000-6 : Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου. 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 
EL 432 (Λασίθι) 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  αφορά στην εργασία 

αντικατάστασης των φίκων Μπέντζαμιν που φύονται στα πεζοδρόμια της οδού Κων. 

Καραμανλή στην ΔΚ Αγίου Νικολάου ( CPV 77310000-6). 

Ειδικότερα, προβλέπεται η απομάκρυνση και μεταφύτευση των υφιστάμενων δέντρων σε 

σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος εντός της ΔΚ Αγίου Νικολάου, 

η εκ νέου διαμόρφωση και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στα σημεία φύτευσης αλλά 

και των ζημιών που είχε υποστεί από τα δέντρα, δίχως να τροποποιείται περεταίρω το 

πεζοδρόμιο  , η  συμπλήρωση του κενού με φυτική γη και η φύτευση   νέων ανεπτυγμένων 

δέντρων με την υποστύλωση τους. Ταυτόχρονα θα γίνει αποκατάσταση των αρδευτικών 

δικτύων. 

Τα δέντρα που θα μεταφυτευτούν είναι 68. Οι νέες φυτεύσεις είναι  80 δέντρα, καθώς θα 

φυτευτούν και οι θέσεις με δέντρα που ξεράθηκαν στο παρελθόν και δεν 

αντικαταστάθηκαν.  
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Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων συμβάσεων: 77310000-6 : Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές. 

7. Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία 
εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
8.1 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 και 5 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. 
8.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 
8.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των εργασιών. 
10. Παραλαβή προσφορών:. 
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών είναι η 8η  Ιουλίου 
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, την 14η  Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. 
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε ( 365) ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση:  Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για τον 
παρόντα διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα  χιλιάδων, εννιακοσίων 
εξήντα οκτώ ευρώ κι ογδόντα τέσσερα σέντς (79.968,84€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% . Ειδικότερα, όλο το ποσό  προδεσμεύτηκε από τον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2022  και θα βαρύνει τον  κωδικό ΚΑ 35-6262.05 του έτους αυτού (2022). 
14. Προδικαστικές προσφυγές: 
15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες 
κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. (αρ 160199) 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

• σε μία τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και 

• σε μία νομαρχιακή εφημερίδα (Νέα Επαρχία) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας 
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.dimosagn.gr στην διαδρομή : www.dimosagn.gr ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
16. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
1.289,00€ ευρώ. 
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. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ 
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