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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
στις Σέρρες», με διάρκεια σύμβασης δύο (2) έτη από την υπογραφή της, συνολικού 
προϋπολογισμού 73.044,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€58.907,07  ΦΠΑ : 14.137,70). Ο διαγωνισμός βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος 
οικονομικών ετών 2017, 2018 & 2019 , ΚΑΕ 08.0879. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα 
Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας 
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες 
Τηλέφωνα: (23210)49109, (23210)49106, (23210)49156, FAX: (23210)46556 
E-mail: prom@teicm.gr 
Website: www.teicm.gr  

2. Αριθμός Διακήρυξης: 02/2017 
3. Είδος σύμβασης: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες», 

με διάρκεια σύμβασης δύο (2) έτη από την υπογραφή της.  
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 

5. Διάθεση εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση: α) www.teicm.gr και β) Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ. 

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 
στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας, 
Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, κτίριο «Διοίκηση», 1ος 
όροφος, γρ. 3-αίθουσα δημοπρασιών. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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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 (άρθρο 25, Ν.4412/16). 

8. Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

9. Ισχύς προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 

10. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της   
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

11. Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας, 
Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας, στα τηλέφωνα (23210)49109, (23210)49106, 
(23210)49156, FAX: (23210)46556, e-mail: prom@teicm.gr 
 

Ο Ασκών Καθήκοντα Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 

mailto:prom@teicm.gr
ΑΔΑ: ΨΩ6Π469143-984


		2017-07-17T11:14:11+0300
	Athens




