
              
                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1249

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:   ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                           ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ

                                          ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ
                                          ΕΣΗΔΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 152 34
Πληροφορίες: Κατερίνα Κατερέλου
Τηλ: 213 20 23 843
email: a.katerelou@halandri.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο:

«Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας κλπ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών, μυοκτονίας – 
εντομοκτονίας κλπ» ΟΜΑΔΕΣ Α-Β, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 42.806,04 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ( καθαρό ποσό 34.521,00€ ΦΠΑ 24% 8.285,04)
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των εργασιών της μελέτης είτε για ομάδες αυτής (Α ή 
Β). Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή και 
τις δύο ομάδες αλλά πάντα για το σύνολο των εργασιών της κάθε ομάδας.
1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Χαλανδρίου, Τμήμα Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού , Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ. 15234 , email: 
a.katerelou@halandri.gr , Ιστοσελίδα: www.chalandri.gr και για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά της 
172/2021 Μελέτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmima.prasinou@halandri.gr κ. Αναστασία Νικολάου 
τηλ. επικοινωνίας 210 6895832
2) Κωδικός  CPV: 90670000-4
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης των υπηρεσιών: EL 301 
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.chalandri.gr. 
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5) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής: 
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00:00
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 03/02/2022  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. 
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 151339
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
6) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 
7) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
8) Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα
9) Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της 
10) Εγγυήσεις: 
 α) Συμμετοχής:

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(σε €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(σε €)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Α Εργασίες απολύμανσης 18.196,00 181,96 
Εκατό ογδόντα ένα ευρώ και 

ενενήντα έξι λεπτά 

Β
Εργασίες ψεκασμών μυοκτονίας, 
εντομοκτονίας κλπ.

16.325,00 163,25 
Εκατό εξήντα τρία ευρώ και 

είκοσι πέντε λεπτά 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β: 34.521,00 345,21
Τριακόσα σαράντα πέντε ευρώ 

και είκοσι ένα λεπτά 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4,00% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής. 
11) Ένσταση: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 
12) Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΧΤΥΠΟΣ»
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους.       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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