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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630880-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βουλα: Φυτά
2022/S 219-630880

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 6051
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
Πόλη: ΒΟΥΛΑ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 16673
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@vvv.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +030 2132019955
Φαξ:  +030 2132020059
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://portal.eprocurement.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
nepps.eprocurement.gov.gr/

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
Αριθμός αναφοράς: 57/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
03451000 Φυτά

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την προσθήκη, συμπλήρωση 
και επέκταση του πρασίνου σε πλατείες, πάρκα, χώρους πρασίνου και κοινοχρήστους χώρους του Δήμου, 
με σκοπό την ενίσχυση του πρασίνου και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, την αύξηση της βιωσιμότητας 
των κοινόχρηστων χώρων, τη βελτίωση του μικροκλίματος και των βιοκλιματικών δεικτών, την αύξηση της 
βιοποικιλότητας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση λειτουργικού και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και οργάνων υπαίθριας 
άθλησης, με σκοπό τη δημιουργία λειτουργικών και βιώσιμων χώρων πρασίνου που θα αποτελούν πόλο έλξης 
των επισκεπτών και θα προάγουν το αστικό περιβάλλον.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 793 972.60 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03451000 Φυτά
03451300 Θάμνοι
03452000 Δένδρα
14212400 Χώμα
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης
44164310 Σωλήνες και εξαρτήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ
Δ.Ε ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
Λεπτομερή αναφορά γίνετε στην υπ.αρ. 57/2022 τεχνική μελέτη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ
• Η πλατεία Νυμφών (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, 
αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία Ρόδων (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, 
αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας, Άλυος και Άργους (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός)
• Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Κόδρου και Θεσσαλίας (Φυτικό υλικό, αυτόματη άρδευση, ξύλινη 
πέργκολα, αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία μεταξύ των οδών Κρόνου και Δημητρακοπούλου (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας 
εκγύμνασης)
• Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Αλαμάνας και Λ. Κατσώνη (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας 
εκγύμνασης)
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Παπανικολή (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός)
Δ.Ε ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• Η πλατεία Ευτέρπης στη συμβολή των οδών Πανδώρας και Υακίνθου (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια 
άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας εκγύμνασης)
Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Πανδώρας και Δάφνης (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός)
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Προύσσης και Βυζαντίου (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικά από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, ξύλινη πέργκολα, αστικός εξοπλισμός)
• Ο χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Ήρας και Θέμιδος (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 580 414.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης, κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης του προμηθευτή.
Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός
37410000 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων
37415000 Αθλητικός εξοπλισμός
39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ
Δ.Ε ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
Λεπτομερή αναφορά γίνετε στην υπ.αρ. 57/2022 τεχνική μελέτη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ
• Η πλατεία Νυμφών (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, 
αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία Ρόδων (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, 
αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας, Άλυος και Άργους (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός)
• Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Κόδρου και Θεσσαλίας (Φυτικό υλικό, αυτόματη άρδευση, ξύλινη 
πέργκολα, αστικός εξοπλισμός)
• Η πλατεία μεταξύ των οδών Κρόνου και Δημητρακοπούλου (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας 
εκγύμνασης)
• Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Αλαμάνας και Λ. Κατσώνη (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας 
εκγύμνασης)
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Παπανικολή (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός)
Δ.Ε ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• Η πλατεία Ευτέρπης στη συμβολή των οδών Πανδώρας και Υακίνθου (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια 
άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός & συνθετικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός, όργανα υπαίθριας εκγύμνασης)
Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Πανδώρας και Δάφνης (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικό από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, αστικός εξοπλισμός)
• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Προύσσης και Βυζαντίου (Φυτικό υλικό, αυτόματη 
υπόγεια άρδευση, προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, διαδρομοι και καθιστικά από χωμάτινο 
σταθεροποιημένο δάπεδο, ξύλινη πέργκολα, αστικός εξοπλισμός)
• Ο χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Ήρας και Θέμιδος (Φυτικό υλικό, αυτόματη υπόγεια άρδευση, 
προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, αστικός εξοπλισμός)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 213 558.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης, κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης του προμηθευτή.
Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται για κάθε ένα απο 
τα μέλη της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η «συμφωνία-πλαίσιο» δεν αποτελεί έναν τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο την οποία η αναθέτουσα 
αρχή χρησιμοποιεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενων παρόχων των συγκεκριμένων ειδών της μελέτης. 
Νοείται ως μια γενική συμφωνία, μία συμφωνία “ομπρέλα” μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονομικών 
φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα 
εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας.
Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση, και δεν αποτελεί δημόσια 
σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της συμφωνίας αυτής

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
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IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/12/2022
Τοπική ώρα: 10:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/12/2022
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι συμφωνίες-πλαίσιο ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις :
• Κατά την πρώτη φάση συνάπτεται η συμφωνία-πλαίσιο, η οποία όπως αναφέρθηκε δεν περιλαμβάνει εκ 
του νόμου καμία συμβατική δέσμευση, αλλά κατά κανόνα προδιαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της εκάστοτε σύμβασης που θα υπογραφεί και θα ισχύει για κάθε συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς επίσης 
και τις όποιες τιμές δόθηκαν από τον πάροχο με την υποβολή της προσφοράς του για τα είδη που τελικά θα 
παρασχεθούν.
• Η δεύτερη φάση είναι η ανάθεση των εκάστοτε συμβάσεων που βασίζονται σε μια συμφωνία-πλαίσιο, δηλ. 
των εκτελεστικών συμβάσεων (“call-off”), με τις οποίες και δημιουργείται τελικά η συμβατική δέσμευση για την 
προμήθεια συγκεκριμένης ποσότητας και αξίας.
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VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΑΔΗΣΥ(ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
Πόλη: ΒΟΥΛΑ
Ταχ. κωδικός: 16673
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@vvv.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019955
Φαξ:  +30 2132020059
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.vvv.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
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ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το 
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 
39/2017 .
Εκτενέστερη ανάλυση επί των προδικαστικών προσφυγών γίνετε στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
Πόλη: ΒΟΥΛΑ
Ταχ. κωδικός: 16673
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@vvv.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019955
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.vvv.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/11/2022
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης  - Βούλας  -  Βουλιαγμένης 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος 

Τηλ: 213 2019955 

Fax: 210 9657131 

e-mail: promithies@vvv.gov.gr 

www.vvv.gov.gr 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

Βούλα,  14-11-2022 

Αριθ. Πρωτ.:      47307 

Bαθμός προτεραιότητας: κοινό 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ» 
 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με  Συμφωνία Πλαίσιο  με τίτλο «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως προκύπτει από την ανάλυση τις προϋποθέσεις και τα 
οριζόμενα των όρων διακήρυξης, προϋπολογισμού 963.157,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(συμπ. 
ΦΠΑ) 
24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. 
03451000-6 Φυτά  
03452000-3 Δένδρα  
03451300-9 Θάμνοι    
14212400-4 Χώμα 
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 
44164310-3 Σωλήνες και 
εξαρτήματα. 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και 
αρδευτικού υλικού και λοιπών ειδών 
πρασίνου για την φυτοτεχνική ανάπλαση 
πλατειών, πάρκων και κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου  

698.345,67 € 

Πράσινο Ταμείο 
199.054,00 € 

 
Ιδίων Πόρων 
764.103,59€ 

2. 
34928400-2  Αστικός εξοπλισμός 
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 
37410000-5 - Εξοπλισμός για 
αθλήματα υπαίθριων χώρων 
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
πλατειών, πάρκων και κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου  264.811,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
963.157,59 € 

 
Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, 
με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς. 
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμφωνίας - πλαισίου θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-
πλαισίου με  έναν (1)  οικονομικό φορέα, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. 

http://www.vvv.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔ98ΩΨΖ-4ΘΔ





Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τετάρτη 21-12-2022 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους 
πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Πέμπτη 22-12-2022 και ώρα 10:30 π.μ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
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α.α ΕΣΗΣΗΣ: 142257 

Τρίτη 15-11-2022 Τρίτη 15-11-2022 
Τετάρτη 21-12-2022 
και ώρα 10:30 π.μ 

Πέμπτη 22-12-
2022 και ώρα 

10:30 π.μ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 142257 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, των δεκαπέντε χιλιάδων 

οχτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (15.879,45€). 

Χρηματοδότηση της προμήθειας 
Η προμήθεια  έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο και συγκεκριμένα  τη δράση 2.1. 
Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων, σε συνδυασμό με τη δράση 2.2. Αναβάθμιση του 
αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου,  με με την υπ΄ αρ. 243.3.2/2022 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου( ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56 Η), με ποσό 199.054,00 €.  
 Το υπόλοιπο ποσόν των 764.103,59  €  θα χρηματοδοτηθεί από  Ίδιους Πόρους, στον Κ.Α. Δαπανών 35-6262.028 
Δείγματα 

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.4 της 
διακήρυξης,  τα οποία  θα πρέπει να κατατεθούν έως μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
του διαγωνισμού ήτοι Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 13:00 στην κεντρική αποθήκη του Δήμου στην οδό Λευκάδος 10 
στη Βούλα ΤΚ 16673 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του 
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr)  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr .Πληροφορίες 

για τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 09:00-14:00, 

Τηλ.: 213 2019955 - Ασημακόπουλος Άγγελος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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