
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καλαμάτα        21/6/2019 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                               Αρ. Πρωτ. 26004 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων 

χώρων πρασίνου (2019)», προϋπολογισμού 45.210,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη θα αναρτηθούν στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας 

(www.kalamata.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 

σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.03. κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

2. Κωδικός CPV: CPV 77300000-3. 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης και διάρκεια: Η σύμβαση αφορά στη 

φυτοπροστασία χώρων πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας για ένα έτος. 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

5.1. 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. 



  

5.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

5.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (αποτελεί μέρος της 

διακήρυξης) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη. 

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο 

Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5/07/2019 ημέρα 

Παρασκευή.  Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η 

ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 35.7336.04 του 

προϋπολογισμού 2019 του Δήμου. 

 

Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα: Ελευθερία με 

ημερομηνία δημοσίευσης       22 /06/2019 

 

 

 

 
       Ο Δήμαρχος 
 
 
           Παναγιώτης Ε. Νίκας 


