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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2021
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για μέρος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» 
για τα είδη που αναφέρονται στην Μελέτη ως: Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΤΑ, 
ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ (ΣΠΟΡΟΙ),π.δ. 21.504,49€ με ΦΠΑ 13%,σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. 10/2020 Μελέτη του Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων της πρώην Δ/νσης Διαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος(νυν Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 134474

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr από 06/07/2021 και ώρα 14:00.

Κωδικός CPV: 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 

 03121100-6 (ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ), 
 03111000-2 (ΣΠΟΡΟΙ).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.504,49 € (καθαρή αξία 19.030,52 € και ΦΠΑ 13% 
2.473,97€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού μόνο για τις 
κατηγορίες Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ & Γ.ΣΠΟΡΟΙ της υπ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτης του 
Τμήματος  Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων της πρώην Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος(νυν Δ/νση 
Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος).

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης: 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 21/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και όρους της αρμόδιας Δ/νσης.

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6832ΩΡ5-ΒΨ5



Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 21/2021 Διακήρυξης, 
διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός 
φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της 
αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α..
Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε 380,61€ (τριακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα 
ένα λεπτά).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/07/2021 και ώρα 14:00.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/07/2021 και ώρα 15.00. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29/07/2021 και από ώρα 10:00 π.μ. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία 
κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση σύμφωνα 
με το άρθρο 3.4 της υπ’ αριθμ. 21/2021 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της ένστασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης  της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 
18/1989 (Α’8).
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ανωτέρου π.δ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3637/62078/08-03-2021( ΑΔΑ:ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον 
ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 10723/282522/02-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε) 
Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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