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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   
της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα  και χώρους 
πρασίνου του Δήμου Δράμας» και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Η συνολική 
προεκτιμώμενης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.955,00 € χωρίς το ΦΠΑ και 19.784,20 € με το ΦΠΑ 
24% και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α 35.6262.08 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2020.  
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 5850/26-2-2020 (ΑΔΑ 
Ψ5ΘΠΩ9Μ-ΠΦΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό έκθεσης 542. 
Αναλυτικότερα  στη συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται: 
 

Είδος εργασιών 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτ. 7 -14 m, με σώμα 
ανύψωσης πλαστικό 

τμχ. 20 

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 15 cm τμχ. 20 

Ηλεκτροβάνα ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1'' με απώλειες <0,3m στα 8 m3/h 

τμχ. 3 

Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40 cm., 4 Η/Β τμχ. 3 

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στρ. 0,3 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρ. 6,5 
 

Οι ποσότητες των υλικών και η περιγραφή  των εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της  αριθμ.  
1/2020 μελέτης, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου για το σκοπό αυτό. 

Η εργασία θα εκτελεστεί σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Καλούνται οι   ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες με την 
προς ανάθεση να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  μέχρι την Πέμπτη   5/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ., σε 
σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο (courier) με συνημμένη αίτηση, στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133 1ος όροφος γρ.103).  
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. 
Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 
οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά: 
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Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς:  Δήμο Δράμας, Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου, 2ος όροφος, γραφείο203 

Προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε 
υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» 

 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της αρ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 

και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα 
 η συμμετοχή τους δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 
 

Στον οικονομικό φορέα ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), θα σταλεί ειδική πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία επιβάλλονται επί 
ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 
 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ 
ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους  (απαιτείται να εκδοθεί από όλους 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα την 
προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που η 
ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός 
ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύ κατά τον 
χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν 
την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός 
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα 
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,  

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός 
ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο 
προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε 
ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί 
έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 



σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή τους (Ν. 
4605/01-04-2019).  
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την 
υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 
 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα η υποχρέωση της περίπτωση β’ στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης  θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τους όρους της πρόσκλησης δίνονται στο τηλ. 
2521350656 καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την κα. Ταχταλή Σοφία. 
 

 

 
 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο αντιδήμαρχος της Δ/νση Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
 
 
 

Μουρβετίδης Μιχαήλ 

        

 

 Συνημμένα: 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
                     2) Η αριθμ. 1/2020 μελέτη 
 



 


