
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

∆ιακηρύττει ότι: 
 
 

          Η σύµβαση διαιρείται σε τρία (3) τµήµατα, ήτοι στη συντήρηση του αυτόµατου ποτίσµατος 

και του πρασίνου κοινοχρήστων χώρων του ∆. Κρωπίας, στις εργασίες αποψίλωσης από τα  

ξερά  χόρτα  και καθαρισµού  του  εδάφους για  λόγους  πυροπροστασίας  κατά µήκος  των  

επαρχιακών και αγροτικών οδών  του ∆ήµου  και στην περιποίηση, κλάδεµα - καθαρισµό των  

επικίνδυνων δένδρων από κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.  

         Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ανά τµήµα ορίζεται  αναλυτικά στους όρους διακήρυξης. 

         Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σηµείο που αναφέρεται στην 

προµετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 10η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 πριν από την 

ηµέρα του ∆ιαγωνισµού, χωρίς χρέωση. 

          Προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 11η Ιουνίου 2020 ώρα λήξης 10:30 π.µ, στο 

σηµείο που αναφέρεται στην προµετωπίδα του παρόντος εγγράφου. 

         Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται 

στους αναλυτικούς όρους ∆ιακήρυξης. 

         Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή 

νόµιµοι εκπρόσωποί τους µε στοιχεία ταυτοποίησης. 

         Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11η Ιουνίου 2020 µε ώρα λήξης παραλαβής 

προσφορών 10:30 π.µ, στο σηµείο που αναφέρεται στην προµετωπίδα του παρόντος εγγράφου. 

          Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 44.032,18 € πλέον 

ΦΠΑ. Η χρηµατοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους και από Υπουργείο 

Εσωτερικών για δράσεις πυροπροστασίας. 

           ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ηµεδαπά και 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν 

τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων ∆ιακήρυξης. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Kορωπί : 29-05-2020 

Αρ. Πρωτ. : 6829 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47  
Ταχ. Κώδικας    : 19400 ΚΟΡΩΠΙ 

Πληροφορίες    : Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο        : 210 6622379 εσ. 110 
FAX                 : 210 6624963 

e-mail             : tykoropi@gmail.com 

 

          Θα γίνει συνοπτικός δηµόσιος διαγωνισµός για την εργασία « Συντήρηση πρασίνου – 
Εργασία καθαρισµού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – αποµάκρυνσης εύφλεκτων υλικών 
για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεµα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & 
σχολεία». 

           Ο τύπος σύµβασης είναι σύµβαση παροχής υπηρεσίας. 

ΑΔΑ: 6ΤΗΠΩΛ6-ΛΦΡ





           Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4 των αναλυτικών 

όρων ∆ιακήρυξης. 

           Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι τέσσερις (4) µήνες 

από την εποµένη της ηµέρας του  διαγωνισµού. 
           Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, µε συντελεστή βαρύτητας για την 
τεχνική και για την οικονοµική προσφορά. 
          Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους ∆ιακήρυξης. 
 

 

 

                                                                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
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