
  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                             Δράμα, 13-02-2019 

                                                                Αρ. Πρωτ. 4357  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: 

«Συντήρηση κήπων πάρκων» 

 

 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», 

προϋπολογισμού  175998,63  ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου 

Ταχ.Κωδ.: 66133 

Τηλ.:2521350656 

Telefax:2521350797 

E-mail:staxt@dimosdramas 

Ιστοσελίδα: www.dimosdramas.gr 

Κωδικός NUTS: EL 514 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 209 του Δημαρχείου 

Δράμας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 77313000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων). 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 514 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

παροχή γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση  κήπων 

πάρκων» στην πόλη της Δράμας και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του 

Δήμου Δράμας, για διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

μέχρι τις 31-12-2019.  

Περιληπτικά οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι η διαμόρφωση 

θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας, το κούρεμα 

με χλοοκοπτική μηχανή, το κλάδεμα θάμνων, η ανανέωση – διαμόρφωση κόμης, η 

λίπανση, η ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων η κοπή παρόδιας βλάστησης  

και άλλες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην συνταχθείσα από την Δ/νση 

Περ/ντος και Πρασίνου, αριθμ. 13/2018 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή Αντικειμένου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 

 





  

7. Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι 

31-12-2019 

 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς   θα πρέπει 

να μην εμπίπτουν σε κανένα λόγο αποκλεισμού όπως περιγράφονται στην παρ. 

2.2.3. της οικείας διακήρυξης και πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως 

περιγράφονται στις παρ. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, και 2.2.7 αυτής. 

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 

των  δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 

(2.838.69 €) 

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και έλαβε συστημικό 

αριθμό 69817 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΚΗΜΔΗΣ: 13-02-2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ : 13-02-2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8-3-2019 

και ώρα 17:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την τέταρτη εργάσιμη  ημέρα και 

ώρα 9:00 π.μ. από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή την  15-3-

2019     

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6262.04  του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 2940/31-01-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη 

υποχρέωσης) και 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 α/α 336 

 

14. Προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της οικείας 

διακήρυξης και οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-

2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

 

15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Επιπλέον μαζί με το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 





  

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 69817 

Τέλος  καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.dimosdramas.gr. 

 

 

      Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας 

 

 

                                                                     Χριστόδουλος Μαμσάκος 

 

 

 

   




