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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη: 

1. Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016  (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06.12.2016) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις». 

3. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-04-2013)«Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

4. Το άρθρο 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

5. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

6. Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις».  

7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη Συγκρότηση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος . 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.». 

9. το με Αριθ. Πρωτ. ΔΦ 2.2/10269_ 08/7/2020 αίτημα παροχής υπηρεσιών. 

10. Tο πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006986343 και την έγκρισή του με 

ΑΔΑΜ 20REQ007019976 

11. Το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ54600037 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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α/α Περιγραφή υπηρεσίας 
Ποσότητ

α 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπολογισμό

ς χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α 

1 

Εργασίες συντήρησης πρασίνου 

της Πανεπιστημιούπολης 

Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

1 κ.α. 1.700,00 1.700,00€ 408,00€ 2.108,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00€ 408,00€ 2.108,00€ 

 

 

Κωδικοί  CPV: 77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου  

                                                                   συγκροτημάτων 

           Τακτικός Προϋπολογισμός                         Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

Κ.Α.Ε   9322   Προϋπολογισμού 2020 :   …………   2.108,00€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

                                              

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

 

Περιγραφή της παροχής υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) : 

Προβλέπεται το κούρεμα του γκαζόν, μία φορά, εντός είκοσι ημερών, σε ύψος μικρότερο 

των 10 cm των ακόλουθων αύλειων χώρων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.:  

➢ Περιβάλλοντος Χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης, κτιρίου Διοίκησης, κτιρίων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ, 

κτιρίου Συγκροτήματος Αμφιθεάτρων, κτιρίου κυλικείου, Υπαίθριου θεάτρου, κτιρίου 

Σπουδαστικής Λέσχης, κτιρίου νέων Τμημάτων, κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, συνολικής 

εκτάσεως περίπου 43.000 m2. 
 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

  

1. Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών: 20 ημέρες από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

2. Υπεύθυνος Παραλαβής:   

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στoν κ. Καραγιαννακίδη Νικόλαο 23210-49222 

 

3. Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο 

Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες μέχρι και την  Παρασκευή  

17-07-2020 και ώρα 11:00 π.μ..    Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές 

που θα αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη 

για την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Συντήρηση πρασίνου στις εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες»   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Παρασκευή  17-07-2020 

και ώρα 11:00 π.μ.  

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών,   Προγραμματισμού 

                                                                              και Ανάπτυξης 

   του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

 

 

       Δημήτριος Μπαντέκας 

      Καθηγητής 
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