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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Παλλήνης 

 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2019)», 
αρ.μελ.υπηρ. 50/2019, προϋπολογισμού  272.681,47 €ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 
ΤΜΗΜΑ I : 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακας 
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2106604719, 2106604655 
Φαξ: 210-66.12.965 
Email: n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr 
URL: www.pallini.gr 
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR305 
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου, (2019)» ,αρ. 
μελ. υπ. 50/2019. 
2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
 Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή 
εταιρίες, για την συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων και των μπορντούρων των 
δημοτικών χώρων του Δήμου Παλλήνης με σκοπό την βελτίωση, συντήρηση και 
αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων. 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. 
και είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 272.681,47 €, Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Κωδικός CPV: Το CPV της εργασία είναι 77313000-7: “Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”. 
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) καταρτίζεται από 
το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της. 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 
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Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής, ποσού 3.903,80€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της παρούσης, (ΑΔΑ: 
Ω6Ι9ΩΞΚ-ΔΧΤ). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση 
καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
(προϋπολογισμός υπηρεσίας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους 
διακήρυξης της παρούσης και την απόφαση της Οικ. Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΨΞΙΖΩΞΚ-Θ0Τ). 
2.Δικαίωμα συμμετοχής :  
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 
περίπτωση ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι 
εγκατεστημένα σε: (άρθρο 25, Ν. 4412/2016) :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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. 
3.Χρηματοδότηση: Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης πρασίνου μέχρι το ύψος των 
30.000,00€ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019 του Δήμου Παλλήνης με 
Κ.Α. 35.6262.0063 και το υπόλοιπο ποσό ύψους  242.681,47€ θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό 
του επόμενου έτους, 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙΖΩΞΚ-Θ0Τ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου 
Παλλήνης. Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., 
ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον 
ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Επιπρόσθετα ισχύουν: 

Το Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη  με αρ. πρωτ. 22101/10-07-2019, 
Την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ) με υπ’αριθμ. ΑΑΥΠ 
891/17-07-2019 (αρ. πρωτ. 22797/2019) (πολυετής) σε βάρος του ΚΑΕ: 35.6262.0063 ΑΔΑ: 
Ω3ΡΞΩΞΚ-ΚΔ8 ΑΔΑΜ: 19REQ005295050 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
του έτους 2019, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, 
 

ΤΜΗΜΑ IV : 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της 
πλατφόρμας, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86, Ν.4412/2016) η οποία θα προκύπτει κατόπιν 
συμπλήρωσης της επισυναπτόμενης φόρμας του τιμολογίου προσφοράς στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 
1.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού:  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www. pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 
 
2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων:  
Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
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πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
3. Ημερομηνίες διαγωνισμού:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 
 2  /08   /2019 και ώρα 13:00 μ.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13.00 πμ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/08/2019, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 23:00 μ.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
4. Χρόνος ισχύος προσφορών:  
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
5. Δημοσιεύσεις:  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Όπου έλαβε συστημικό αριθμό 77196 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος  καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr) και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τηρούμενων και των διατάξεων του Ν.3548/2007 και σύμφωνα 
με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 68 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του 
Ν. 4469/2017. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.pallini.gr στη διαδρομή Νέα & Ανακοινώσεις >Ανακοινώσεις 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Ακριβές αντίγραφο εκ
του πρωτοτύπου.
Κοκοτίνης Νίκος
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