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 Ηράκλειο Αττ.: 05-11-2020 

                                                                                         Αρ. Πρωτ.: oικ. 23937 

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

 

ΥΠ’ ΑΡ. 23937/05-11-2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα 

συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές Παρεμβάσεις 

στο Αστικό Πράσινο», διάρκειας τριών (3) ετών, με CPV:77310000-6 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         460.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% :                         110.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:        570.400,00€ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Συμφωνία- Πλαίσιο 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 141 21 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο 2132000282-283 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@iraklio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κα A.Μαργιώλη και κα  Μ.Αλυγιζάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.iraklio.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

 Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής που ανήκει στους Φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού 

(ΟΤΑ Α’). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο 

θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε 

αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 35-6142.009  όπως αυτός έχει  εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 και θα δεσμευτούν στα επόμενα οικονομικά έτη, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

Ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού ανά οικονομικό έτος 

1ο Οικονομικό έτος  2ο Οικονομικό έτος  3ο Οικονομικό έτος  4ο Οικονομικό έτος  

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

100,00 24,00 160.000,00 38.400,00 160.000,00 38.400,00 139.900,00 33.576,00 

124,00€ 198.400,00 198.400,00 173.476,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    570.400,00€  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο είναι  η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος 

τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις αντίστοιχες 

ανάγκες για την  υπηρεσία  με τίτλο « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών ετών)» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

 

Σαν λειτουργική αναβάθμιση νοούνται όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των δέντρων αλλά 

και παράλληλα  τη  διατήρηση  της  προσβασιμότητας,  της  αισθητικής  και  της  ασφάλειας  των  

χώρων πρασίνου   του   Δήμου,   έτσι   ώστε   να   ανταποκρίνονται   πλήρως   στο   σκοπό   για   

τον   οποίο κατασκευάστηκαν, ενώ προβλέπονται  πάσης φύσεως εργασίες αναβάθμισης του Αστικού 

Πρασίνου. 

 

 Η  διάρκεια  παροχής  των  υπηρεσιών ορίζεται  σε τρία  (3)  έτη. 
 

Η προς εκτέλεση υπηρεσίες κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77310000-6  « Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» 

Στο τμήμα Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής εργάζονται σε μόνιμη 

βάση πέντε (5) δενδροκηπουροί και πέντε (5) εργάτες κήπων Οι ανωτέρω εργαζόμενοι πέραν της 

τακτικής συντήρησης των χιλιάδων δένδρων,  πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων καλούνται 

καθημερινά να ανταποκριθούν σε δεκάδες αιτήματα δημοτών, σε  έκτακτες και κατεπείγουσες 

περιπτώσεις όπως πτώσεις δένδρων, κλαδιών κλπ. 

 

Επίσης απασχολούνται σε καθαρισμούς οικοπέδων, καθαρισμούς ρεμάτων, δενδροφυτεύσεις, 

φυτεύσεις μικρών φυτών και ανθέων, σπορές και εγκαταστάσεις χλοοταπήτων, κατασκευές και 

διαμορφώσεις πλατειών και νησίδων πρασίνου, ποτίσματα, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις 

αυτόματων ποτισμάτων κ.α. 

 

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευθεί πλήθος ανεκτέλεστων  αιτημάτων  για κλαδέματα 

δένδρων,  κοπές, και  αποψιλώσεις κ.α.  και να εκκρεμούν απαραίτητες παρεμβάσεις όπως 
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κλαδέματα και κοπές με κίνδυνο πολλές φορές για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας 

τους. 

 

Πέραν αυτών τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου είναι ακατάλληλα για κοπές ή κλαδέματα 

δένδρων άνω των 17 μέτρων με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τους εργαζομένους. 

 

Για να μπορεί η Υπηρεσία να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις εργασίες είναι απαραίτητη η 

πρόσληψη τουλάχιστον πέντε (5) Δενδροκηπουρών, έξι (6) Εργατών Κήπων, δύο (2) Υδραυλικών, 

ενός (1) Χειριστή Καλαθοφόρου καθώς και η προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος δύο (2) 

ατόμων με ύψος κατακόρυφης κοπής τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων, ενός Γερανού αρπάγης και 

μιας (1) αυτοκινούμενης χλοοκοπτικής μηχανής. 

 

Κατόπιν αυτού και μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των ανωτέρω απαραιτήτων 

υπηρεσιακών αναγκών,κρίνεται απαραίτητη,  για την διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου της 

πόλης μας, η  ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο  δεδομένου  ότι  το  αρμόδιο  Τμήμα  Πρασίνου,  

Πολιτικής Προστασίας   & Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  δεν  διαθέτει  τα  μέσα  –ανθρώπινο  

δυναμικό  και μηχανολογικό εξοπλισμό - για να εκτελέσει όλες τις εν λόγω εργασίες, στον 

απαιτούμενο χρόνο µε προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών  καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός 

της προς ανάθεση ποσότητας υπηρεσιών διότι  η προµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της 

σύµβασης, λόγω αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών 

αφού το είδος και οι ποσότητες αυτών επηρεάζονται από παράγοντες με έντονα στοιχεία 

μεταβλητότητας και αδυναμίας  μακροχρόνιας προβλέψεις όπως:  

 Οι  διακυμάνσεις της θερμοκρασίας,  

 Η ανομβρία ή οι  έντονες βροχοπτώσεις,  

 Ο παγετός και γενικά  οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες  

 Η εκδήλωση ασθενειών και η βλαπτική δραστηριότητα εντόμων  όπως λ.χ η βαμβακίαση 

στα πεύκα, το κόκκινο σκαθάρι στους φοίνικες. 

Λόγω των ανωτέρω, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των 

επιμέρους υπηρεσιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική  δαπάνη αυτών για  τρία (3) έτη, η 

οποία εκτιμήθηκε βάσει των συνολικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για σχετικές υπηρεσίες 

τα προηγούμενα τρία (3) έτη. 

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας είναι 

ενιαίο, η σειρά των εργασιών πρέπει να γίνεται συντονισμένα και με συγκεκριμένη χρονική 

ακολουθία και η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα την μη ορθή 

εκτέλεση του συνολου της εργασίας. 

Συνακόλουθα, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των 

υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.  

Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η ενδεικτική δαπάνη για την 

εκτέλεση αυτών, δίδονται, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία, στο Παράρτημα IΙ της παρούσας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές κατηγορίες εργασιών συντήρησης Πρασίνου δεν αποκλείουν 

την ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. 

Οι τιμές του πίνακα περιλαμβάνουν την ενδεικτική δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας, 

συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και εργαλείων, της επάλειψης των τομών,  της δαπάνης απομάκρυνσης των 

προϊόντων καθώς και της αφαίρεσης του πρεμνού σε περίπτωση κοπής. 
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1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – 

πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα. 

1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα 

χιλάδων και τετρακοσίων ευρώ (570.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 460.000,00 €, ΦΠΑ : 110.400,00€). 

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε, βάσει των συνολικών δαπανών 

που πραγματοποιήθηκαν για σχετικές υπηρεσίες τα προηγούμενα τρία (3) έτη. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί  να υπογράψει ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο 

της Συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, 

είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα που 

έχει υπογράψει Συμφωνία-πλαίσιο.   

1.3.4 Διάρκεια Συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της Συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής.  

Η Συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού της αντικειμένου σύμφωνα με 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της 

ανωτέρω τριετίας από την υπογραφή της.  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας 

της Συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

λήξης της Συμφωνίας-πλαίσιο.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.  

1.3.5 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης «την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής» (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά τιμή μονάδος, σύµφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους όρους διακήρυξης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1. Της με αριθ. 280/11-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2020. 

2. Της με αριθ. πρωτ. 136422/34354/23-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

      Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

      μας οικονομικού έτους 2020. 
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3. Της με αρ. 21ΔΠ/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά  την 

υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο αστικό πράσινο (για 

τρία έτη)» 

4. Της με αρ. 146/14-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης  και την έγκριση του αντικειμένου της 

ανάθεσης, τη διάρκεια και την περιοχή εντός της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες. 

5. Της υπ’αριθμ. 14/24-01-2020 Απόφασης περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας του 

εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΩΚ4ΘΩΡ3-Ρ5Ι. 

6. Του με αρ. πρωτ. 14690/27-07-2020 Τεκμηριωμένου Αιτήματος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

7. Του πρωτογενούς  αιτήματος της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με ΑΔΑΜ 

20REQ007284408.  

8. Της με αρ. πρωτ. 2970/11-09-2020 Απόφασης Δημάρχου έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΘΔΩΡ3-Ω6Υ και ΑΔΑΜ: 20REQ007338861)  

9. Της με αρ. Α-1128/18-09-2020 ποσού  124,00 € Απόφαση Ανάλυψης Υποχρέωσης 

10. Του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ : 20REQ007338861                           

11. Της με αρ. 217/20-10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 

όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών με ΑΔΑ: ΨΝΙΗΩΡ3-ΕΗΓ. 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 

γίνει την 11/12/2020, ημέρα παρασκευή και ώρα 09:00. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

30/10/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε προσωρινό αριθμο: 

2020-145452. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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: 101242. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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/  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   www.iraklio.gr . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 

εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών 

συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.iraklio.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. S: 2020/S 215-527451 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-           

    πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη (αρ.Πρωτ. οικ. 23937/05-11-2020) με τα Παραρτήματά της που αποτελούν  

     αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως    

     σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Η υπ’αριθμ. 21ΔΠ/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-

πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται 

με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 

από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 
 

Σελίδα 
12 

 

  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.
 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών στο Παράρτημα V. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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. 

 

Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

1. H Ενώση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να υποχρεούται να λάβει 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης ( άρθρο 19 παρ. 3 Ν4412/16). 

2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
 Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης ( 

άρθρο 19 παρ. 4 Ν4412/16). 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η 

κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-

πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ παρούσας παραγράφου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-παίσιο 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 

σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 

αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους 

καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Ειδικότερα για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται:  

(Α) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με συναφή δραστηριότητα, 

(Β) να διαθέτουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ 

στην κατηγορία Πρασίνου 

(Γ) να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων συνοδευόμενη από το 

αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ για τη συλλογή και 

μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 29 Α/07-05-2020 

(Δ) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με το 

Ν.3982/2011). 

(Ε) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εδαφοβελτιώτικων – κομπόστ τουλάχιστον για εργασία (R3). 

(ΣΤ) να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικο μητρώο της οικείας Περιφέρειας της έδρας τους. 

Τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 Γενικό κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2019,2018,2017) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 100% της 

καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τις υπό δημοπράτηση εργασίες 

συμπεριλαμβανομένου και της συλλογής και μεταφοράς φυτικών αποβλήτων ποσού 

τουλάχιστον ίσο με το Σύνολο του προϋπολογισμού της εργασίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας- πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

1. Κατά την τελευταία τριετία, οι υποψήφιοι  οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (μία ή περισσότερες ομοειδείς εργασίες π.χ. 

κλαδέματα δένδρων, ψεκασμός φυτοπροστασία πεύκων, αποψίλωσης  συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση 
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φυτικών υπολειμμάτων κ.α.) αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% της καθαρής αξίας 

του προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης καθώς και να έχουν εκτελέσει (είτε στην ίδια είτε σε 

διαφορετικές συμβάσεις), από μία τουλάχιστον φορά (αυτοτελώς)  τις παρακάτω υπηρεσίες: 

● Κλάδεμα ψηλών δένδρων με χρήση ανυψωτικού οχήματος 

●  Διαχείριση υπολειμμάτων  

● Ψεκασμού – Φυτοπροστασίας Πεύκων 

● Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων 

● Επισκευή – συντήρηση αρδευτικού δικτύου  

 

2. Να διαθέτουν τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό (επί ποινή αποκλεισμού):  

                                                          Οχήματα –Μηχανήματα- 
Προσωπικό Οχήματα Κατ' ελάχιστο 

1 Φορτηγό για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού 3 
2 Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής τουλάχιστον τα δυο να 

φέρουν  αρπάγη τουλάχιστον 15,00 κυβικών.  
3 

3 Φορτηγό που φέρει γερανό, για χρήση σε δύσβατους χώρους με το 
οποίο θα προσδένονται οι προς κοπή κλάδοι και θα κατέρχονται 
ελεγχόμενα. 

1 

4 Ανυψωτικά μηχανήματα  (ΜΕ) με ανυψωτική ικανότητα  από 
12,00μ. και άνω ενώ το ένα  εξ αυτών να έχει από 20,00μ. και άνω 

3 

5 Σάρωθρο (ΜΕ) με αναρροφητική ικανότητα περίπου 160 m3/min 
και χωρητικότητα κάδου έως 7 m3. 

1 

    Μηχανήματα – Λοιπός εξοπλισμός Κατ' ελάχιστο 

6 Αλυσοπρίονα με λάμα διαφόρων μεγεθών  6 
7 Αλυσοπρίονα μειωμένου θορύβου (μπαταρίας) κατάλληλα για 

εργασία σε ώρες κοινής ησυχίας.     
2 

8 Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 2 
9 Φυσητήρες 3 
10 Καταστροφέα Πρεμνών   1 
11 Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων (για την μείωση του όγκου 

των υπολειμμάτων με ικανότητα θρυμματισμού κλαδιών 
διαμέτρου                       τουλάχιστον 100 mm) ρυμουλκούμενος 

 

2 

12 Ψεκάστηκα με βυτίο τουλάχιστον 500lt 2 
14 Βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 5    

5 15.  Κάδος Απορριμμάτων Τύπου SKIP 2    
2 Προσωπικό Κατ' ελάχιστο 

16 Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε/ Δασολόγο Π.Ε ή Τ.Ε)   2 
17 Ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων 5 
18 Χειριστές ΜΕ (καλαθοφόρων 2 για να είναι εφικτή η ταυτόχρονη 

εργασία 2 καλαθοφόρων  καθώς και 1 χείριστής σαρώθρου) 
3 

19 Οδηγούς  5 
20 Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό   6 
21 Τεχνικό ασφαλείας 1 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι ή ισοδύναμα πιστοποιητικά: 

α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια 

του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικων. 

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015, 

ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής με πεδίο 

εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής συντήρηση 

πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη 

επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

γ) Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο  

OHSAS18001 ή ΕΛΟΤ 1801, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, 

στη νεότερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

με πεδίο εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

ε) Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 ή άλλο 

αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής εφαρμογής συντήρηση 

πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων 

αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

στ) Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 27001: 

2013 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, εφαρμογής συντήρηση πρασίνου 

– κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

 

Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της απαίτηση των ως άνω  παραγράφων  θα επιφέρει 

τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους  πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
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οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας θα το δηλώσει 

ρητά με το ΕΕΕΣ. Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παρούσης είναι υποχρεωτική και 

για τον τρίτο οικονομικό φερέα. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των 

τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληρεί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για το οποίο 

συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων της παρούσας. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της σχετικής 

στρατηγικής της για το eΕΕΕΣ, περί παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eΕΕΕΣ 

https://ec.europa.eu/tools/espd λειτουργεί πλέον η εθνική πλατφόρμα Promitheus ESPDint του 

ΕΣΗΔΗΣ https://espdint.eprocurement.gov.gr για την ηλεκτρονική δημιουργία, διαχείριση 

και συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ.  

Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr όπου στην αρχική σελίδα υπάρχει ειδική ενότητα υπό τον τίτλο 

«Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ», όπου παρέχονται οι 

απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. Σημειώνεται ότι για τη 

σύνταξη του ΕΕΕΣ στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το αρχείο xml που θα διατίθεται στο 

χώρο του διαγωνισμού, θα πρέπει να επιλεγεί η εκδοχή «Βάσει Κανονισμού της ΕΕ (regulated)». 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/




 
 

Σελίδα 
21 

 

  

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή 

η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 

το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης 

με αντίστοιχη δραστηριότητα με τις υπό δημοπράτηση εργασίες. 

Β) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Πρασίνου. 

Γ) Αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

αποβλήτων και την προβολή της καταχώρησης ώστε να αποδεικνύονται ο κωδικός ΕΚΑ 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01.   

Δ) Κατάλληλα έγραφα αδειοδοτημένης εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα 

με το Ν.3982/2011), , συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

του ΥΠΕΚΑ. 

Ε) Κατάλληλα έγραφα εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ τουλάχιστον για εργασία (R3), , 

συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 

ΣΤ) Κατάλληλα έγραφα εγγραφής  στο φυτοϋγειονομικό μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει την 

έδρα του ο οικονομικός φορέας 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
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αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

(α)  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων 

(2019,2018,2017), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς 

δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. 

 Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του 

ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

(β) Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τις υπό 

δημοπράτηση εργασίες συμπεριλαμβανομένου και της συλλογής και μεταφοράς φυτικών 

αποβλήτων ποσού τουλάχιστον ίσο με το Σύνολο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει το ως άνω έγγραφο κατά την υπογραφή της σύμβασης και να 

διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών. 

 

 Β.4. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας- πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Κατάλογο εκτελεσθέντων συμβάσεων με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο 

παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου σε 

αυτές. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης στην περίπτωση σύναψης σύμβασης με δημόσιο φορέα και τα 

τιμολόγια σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με ιδιωτικό φορέα. 

 

2. Δικαιολογητικά οχημάτων,μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού:   

Α. Οχήματα –Μηχανήματα 

1. Φορτηγό για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού: α) Φωτοαντίγραφο της 

άδειας κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός 

Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το 

όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των εμπορευμάτων που δικαιούται να 

μεταφέρει το μικτό βάρος και το απόβαρο. β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του 

οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το 

οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του 

οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του 

Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. γ) Αποδεικτικά ή 

παροχή στοιχείων για τον έλεγχο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέσω της 

πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.                                        

δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). ε) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΡΟΣ όψη που να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 
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2. Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 

στην οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που 

υποβάλει την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι 

φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των εμπορευμάτων που δικαιούται να μεταφέρει 

το μικτό βάρος και το απόβαρο επιπλέον πιστοποιητικό καταλληλότητας για την αρπάγη 

β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού 

εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του 

Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε 

άλλο πρόσφορο τρόπο.γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων για τον έλεγχο πληρωμής των 

τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ε) Πιστοποιητικό 

καταλληλόλητας της αρπάγης ζ) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 

όψη που να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας, και η αρπάγη.  

3. Φορτηγό που φέρει γερανό: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία να 

αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την 

προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ 

ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των εμπορευμάτων που δικαιούται να μεταφέρει το μικτό βάρος 

και το απόβαρο, επιπλέον πιστοποιητικό καταλληλότητας του γερανού β) Αποδεικτικό 

στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  

έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του Κέντρου 

Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο 

πρόσφορο τρόπο. γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων για τον έλεγχο πληρωμής των τελών 

κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ε) Πιστοποιητικό 

καταλληλόλητας της ζ) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που να 

φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη 

που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

4. Ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρα) ΜΕ: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας 

κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός 

Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. β) 

Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού 

εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του 

Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε 

άλλο πρόσφορο τρόπο. γ) βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια 

Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής)  δ) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας από το οποίο θα 

προκύπτει το ύψος. ε) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που να 

φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη 

που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

5. Σάρωθρο (ΜΕ) με αναρροφητική ικανότητα περίπου 160 m3/min και 

χωρητικότητα κάδου έως 7 m3: α) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, β) βεβαίωση 

πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής), 

γ) Έγκριση τύπου (Μ.Ε) δ) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που 

να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ 

όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

Εάν κύριος του οχήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την 

προσφορά, ΤΟΤΕ πρέπει να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το 

οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ (εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί 
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Ανάδοχος), στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος διάθεσης του οχήματος και 

λεπτομέρειες της συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό αντικείμενο) η 

χρονική δέσμευση αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των τριάντα έξι (36) μηνών, από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι ποινικές 

ρήτρες καθώς και η ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση με 

έντεχνης υλοποίησης της σύμβασης. Στο σχέδιο θα υπάρχουν υπογραφές ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους (γνήσιο υπογραφής). 

Β. Μηχανήματα - Λοιπός   εξοπλισμός 

Για την απόδειξη παροχής τον μηχανημάτων  ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

προσκομίσει τιμολόγια αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της 

επιχείρησης. Για τον Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων Τεχνικά φυλλάδια ( 

Prospectus ) που θα αναγράφεται ο τύπος και ο κυβισμός του κινητήρα και ότι η μέγιστη 

διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό είναι τουλάχιστον 100 mm καθώς και φωτογραφία του 

Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων. Για τους Κάδους Απορριμμάτων Τύπου SKIP το 

τιμολόγια αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της επιχείρησης και 

το πιστοποιητικό CE.  

Εάν κύριος του οχήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την 

προσφορά, ΤΟΤΕ πρέπει να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το 

οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ (εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί 

Ανάδοχος), στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος διάθεσης του οχήματος και 

λεπτομέρειες της συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό αντικείμενο) η 

χρονική δέσμευση αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των τριάντα έξι  (36) μηνών, από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι ποινικές 

ρήτρες καθώς και η ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση με 

έντεχνης υλοποίησης της σύμβασης. Στο σχέδιο θα υπάρχουν υπογραφές ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους (γνήσιο υπογραφής). Εάν ο ανάδοχος δεν 

είναι ό ίδιος που θα εκτελεί την αποκομιδή των φυτικών υπολειμμάτων πέραν των ως άνω 

ο φορέας που θα αναλάβει την συλλογή θα πρέπει να τηρούν:  σύστημα πιστοποίησης ήτοι 

ISO 9001, 18001, 14001 και 39001 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 

Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.      

Γ. Προσωπικό 

1. Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε/ Δασολόγο Π.Ε ή Τ.Ε): α) Πτυχίο β) αδείας 

ασκήσεων επαγγέλματος εφόσον απαιτείται η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2. Ειδικοί τεχνίτες 

κλαδεύσεων: Οι ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων θα πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2001-45-ΕΚ καθώς και τα Π.Δ. 155/2004, Π.Δ. 395/1994 και Π.Δ. 396/1994 να 

έχουν εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος (όπως στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα 

συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης, 

πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους 

στήριξης και ανάβασης, στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης 

σε φορητές κλίμακες και στη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση κ.α ). 3. 

Χειριστές ΜΕ: την απαραίτητη άδεια χειριστή στην ανάλογη κατηγορία. 4. Οδηγοί: α) 

επαγγελματική άδεια οδήγησης,                                              5. Λοιπό εργατοτεχνικό 

προσωπικό: κατάσταση προσωπικού της Επιχείρησης (τμήμα των πινάκων προσωπικού 

(Ε4)), που έχει εκδοθεί από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα-Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.  6. Τεχνικό ασφαλείας: Σύμφωνα με τις νομικές 

απαιτήσεις του Ν. 1568/85 όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ 17/96, το Π.Δ 294/88  και Ν. 

3850/ Φ.Ε.Κ 84Α/2/5/2010. Ο  τεχνικός ασφαλείας του οικονομικού φορέα μπορεί να είναι 

εξωτερικός συνεργάτης ΑΛΛΑ ως μέσον απόδειξης της επαγγελματικής σχέσης με τον  
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οικονομικό φορέα  θα πρέπει να κατατεθεί η αναγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ). Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθεί το ιδιωτικό Συμφωνητικό 

με τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και έκθεση επαγγελματικού κινδύνου για 

τις υπό δημοπράτηση εργασίες.  

 

Οι ανωτέρω οδηγοί, χειριστές, γεωτεχνικοί λοιπό προσωπικό (πλην του τεχνικού 

ασφαλείας)  θα πρέπει να είναι  απ’ ευθείας (με εξαρτημένη σχέση εργασίας) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στη διάθεση του Οικονομικού Φορέα, -που υποβάλλει 

προσφορά-, ή του συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η δέσμευση συνεργασίας (τρίτος 

οικονομικός φορέας) οι  ανωτέρω άδειες οδηγών, χειριστών κλπ μπορεί να καλύπτονται 

αθροιστικά. Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, και ο υπεύθυνος έναντι του 

νόμου διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω προσόντα δεν απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου 

υπαλλήλου.  

Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο  των παρακάτω πιστοποιητικών: 

 α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια 

του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικων. 

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015, 

ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής με πεδίο 

εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής συντήρηση 

πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη 

επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

γ) Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο  

OHSAS18001 ή ΕΛΟΤ 1801, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, 

στη νεότερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

με πεδίο εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

ε) Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 ή άλλο 

αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής εφαρμογής 

συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση 

μη επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

στ) Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 27001: 

2013 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, εφαρμογής συντήρηση 

πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη 

επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω πρέπει να τα 

διαθέτουν όλα τα μέλη.  
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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. 

  

B.7  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). Για την αξιολόγηση των προσφορών θα 

ληφθεί υπόψη το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 

συμβάσεις”)  

 Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την 

ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον 

οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν 

χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, 

βάσει των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (τιμές αγοράς, δημοσιονομικές 

συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ).  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 

Διακήρυξης, για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών και προμηθειών ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν αυτά. 

Εάν τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης , η αναθέτουσα αρχή πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων δύναται να ζητήσει 

γραπτές διευκρινίσεις τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες για τη σύνθεση της προσφοράς. Οι 

διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 

α. τον οικονομικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την εκτέλεση των εργασιών 

γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών 

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 

ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

ε. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή (μεγάλο 

ποσοστό έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί 

να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από  
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διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας 

την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. 

Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 

Επίσης η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αν κρίνει απαραίτητη, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις του προσφέροντος. Τα έξοδα της τριμελούς επιτροπής που θα μεταβεί ειδικά για τον 

σκοπό αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’αναλογία. Η καταβολή των 

ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων 

μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση άρνησης του προσφέροντα ή μη καταβολής των εξόδων 

εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν 

αξιολογείται.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη  στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες  
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 

η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον 

(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη όπως αυτή παράγεται από το Σύστημα, καθώς και δεύτερη ξεχωριστή οικονομική 

προσφορά σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρεται το  αναγραφόμενο 

ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV 

της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού, υπερισχύει 

το τελευταίο. 
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 

2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σχετικό ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το διαμορφωμένο 

από την υπηρεσία, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παρούσα, το οποίο έχει αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Για την συμπλήρωση του eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 

αναρτημένο στο χώρο του διαγωνισμού επικουρικό αρχείο XML. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σημείωση: Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται 

για οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

5ης Ιανουαρίου 2016 και στην ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr στην ενότητα 

Promitheus ESPDint. Επίσης σχετική είναι η κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr ) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται 

στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο διαγωνισμό. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 

του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους 

προσφέροντες.  

γ) Βεβαίωση αυτοψίας στους χώρους πρασίνου της Αναθέτουσας Αρχής, εκδιδόμενη από την 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 

Έκαστος συμμετέχων  οφείλει να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις κυριότερες περιοχές επέμβασης 

κατόπιν συνεννόησης με το  Τμήμα  Πρασίνου,  Πολιτικής  Προστασίας  & Περιβαλλοντικής  

Πολιτικής για την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως  το ενδιαφέρον τους για την 

πραγματοποίηση της επίσκεψης στους χώρους πρασίνου, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 

2830374, 2838065, είτε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

prasino@0123.syzefxis.gov.gr  . 

 

Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν  δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα πραγματοποιείται καμία 

επίσκεψη. 

 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 

συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται. H 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της με αριθμό  

21ΔΠ/2020  μελέτης του Παραρτήματος Ι περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω μελέτη.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
mailto:prasino@0123.syzefxis.gov.gr
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης:  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς δίνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας Διακήρυξης.  

Α. Τιμές 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, στην τιμή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως 

άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής 

μονάδος  για το είδος 1 «Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 10-12 m σε νησίδες, πεζοδρόμια , κλπ» 

του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς 150,00 – (150,00 x 5%) =  142,50€. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 

“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 

όπως αυτή παράγεται από το Σύστημα, καθώς και δεύτερη ξεχωριστή οικονομική προσφορά σε 

μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρεται το  αναγραφόμενο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 

ΙV της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου του 

Παραρτήματος IV, υπερισχύει το τελευταίο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 

Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 11/12/2020 και ώρα 09:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 





 
 

Σελίδα 
37 

 

  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με 

βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των οικονομικού/κών 

φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό φορέα που θα 

συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να 

συμμετέχουν στη  συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί να 

υποβάλει/ουν  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης 

σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
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στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 

πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσφέρων (“προσωρινός ανάδοχος”) κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως 

εκπτώτου/ων. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 

της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 
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ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από 

τον προσωρινό ανάδοχο.  (Δεν το εχε το υπόδειγμα το βάζω??) 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 

δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, συμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 

σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 

της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 

άρθρο 324 του ν. 4700/2020,  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 

στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του 

συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο, θέτοντάς του προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-

πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 

της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




 
 

Σελίδα 
40 

 

  

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της 

αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η  

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 

σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι.  

 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά 

επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της 

διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 

από τη συζήτηση της προσφυγής.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής  ή την 

πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.  

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 

της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 

4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-

πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της 

συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' 

έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι ίσος με τη διάρκεια 

της σύμβασης πλέον έξι μηνών .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-

πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) 

εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για εκτελεστικές συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από 

το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι ίσος με τη 

διάρκεια της σύμβασης πλέον δυο (2) μηνών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
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συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν τα υλικά  είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται 

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 

παραλήφθηκε οριστικά. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 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 δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις 

συναφείς εν γένει διοικητικές διατάξεις σχετικές µε τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε 

προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των 

εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις ανατιθέμενες 

εργασίες. 

4.3.2.  Η «συμφωνία-πλαίσιο» δεν αποτελεί έναν τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο την 

οποία η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενων παρόχων των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών της μελέτης. Νοείται ως μια γενική συμφωνία, μία συμφωνία 

“ομπρέλα” μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονομικών φορέων, στην οποία 

αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν 

οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 
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Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση, και δεν 

αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται 

βάσει της συμφωνίας αυτής. Σε γενικές γραμμές τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται 

εκ του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-

πλαίσιο, παρά μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. 

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη 

σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν 

δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται 

αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη.  

 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν 

απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 

υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το (α) τμήμα (τα) της σύμβασης, το (α) οποίο (α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία 

ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στην εκτελεστική σύμβαση δίνεται η δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων 

τότε ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και σε αυτές τις τμηματικές παραδόσεις.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2  Παρακολούθησης της σύμβασης 

5.2.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

την  καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

5.2.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 

την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 

της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης 

5.3 Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 

5.3.1 Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε εργασία μετά από συμφωνία µε την υπηρεσία 

και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και 

τμηματική.  

Επειδή το φυσικό αντικείμενο της παρεχόμενης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση, την κλάδευση ή 

κοπή δέντρων καθώς και ψεκασμό πεύκων για λόγους ασφαλείας (μείωση του κινδύνου πτώσης 

δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ), τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 

22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως. 

5.3.2 Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας 

εργασίας πέραν από το συμφωνημένο χρόνο, όπως αυτός θα ορίζεται στην εκάστοτε εκτελεστική 

σύμβαση, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλει στο 

δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από 20 

ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου ως ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή 

δε θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, και ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα 

από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. 

 

5.4  Παράδοση – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

5.4.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016.  

5.4.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

5.4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
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5.4.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

5.4.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 

της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

5.4.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.  

 

5.5 Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση 

συμβατικών υλικών 

5.5.1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που 

δεν οφείλεται σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο 

ανάδοχος, χωρίς αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που 

έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον 

διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας 

εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 

εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η 

παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να 

αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το 
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ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον 

λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

5.5.2. Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

5.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν μπορεί να μικρότερος 

των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης 

του υλικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής. Καθ' όλον τον 

χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε 

βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε 

ευθύνη του.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το 

χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη 

ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού 

και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή 

συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή 

βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την 

Υπηρεσία ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

 

5.7  Όροι εκτέλεσης 

5.7.1. Οι εργασίες διευθύνονται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια τους, αυτοπρόσωπα από Γεωτεχνικό  

του αναδόχου, αποδεκτό από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Πρασίνου). Για τη 

σωστή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση τους κρίνεται απαραίτητη η παρουσία γεωτεχνικού καθ' όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

5.7.2 Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε 

περίπτωση για την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στο χρόνο που 

θα εκτελούνται οι εργασίες και είναι ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες  
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τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από 

υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού είτε από εργαλεία και μηχανήματα που 

απασχολούνται στις εργασίες. Μόλις αρχίζουν σε κάθε περιοχή οι εργασίες και σ' όλη τη διάρκεια 

που θα εκτελούνται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες σύμφωνα με τον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να κάνει πλήρη σήμανση του χώρου των εργασιών, περίφραξη και 

ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης. Η σήμανση θα γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος με 

κατάλληλα ευδιάκριτα μέσα, μέρα και νύκτα καθώς και σήματα για να διασφαλίζεται η 

κυκλοφορία. 

5.7.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευθεί και να διαθέσει όλα τα υλικοτεχνικά μέσα 

(οχήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.) και όλα τα αναλώσιμα (π.χ. μέσα ατομικής 

προστασίας, κ.α.), καθώς και τα εργαλεία και το προσωπικό που χρειάζονται για την άρτια και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες 

αναλύσεις και προδιαγραφές. 

5.7.4 Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει. Την αποκλειστική ευθύνη φύλαξής τους θα έχει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος οφείλει 

να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται στην ίδια 

περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από 

αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την 

υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο ανάδοχος προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν 

είναι ζητούμενο και προϋπόθεση των εργασιών. 

5.7.5 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα 

του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή 

πρώτων βοηθειών και φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά 

παντός προσώπου ή οχήματος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 

του Ν. 2094/25.11.92 (ΦΕΚ 182 τεύχος Α του 1992) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει 

αυτός στο χώρο των εργασιών όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους και 2. Μη κατάληψη 

οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π., με τα Π. . 778/80 και 

1073/81 « Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ» και να εκπονήσει με ευθύνη 

του (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) κάθε σχετική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των 

έργων κ.λ.π.. 

 

 

5.7.6 Στα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που 

τον βαρύνουν αποκλειστικά: Για το συμφωνητικό, Για θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων και 

θέσεις χώρου εργασιών γενικά, Για προσπελάσεις προς τους χώρους εργασιών και τις θέσεις για τη 

λήψη και αποθήκευση κάθε είδους υλικών. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που 

απαιτούνται για τις υπηρεσίες (μισθώματα, αποθήκευση, ασφάλιση, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.) Οι 

δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε εργασιακές γενικά δυσχέρειες ή που προέρχονται 

από βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και από την μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων ή 

του εργατοτεχνικού προσωπικού. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε πρόσθετα έργα 

και σε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την ανεμπόδιστη και ομαλή λειτουργία της 

κυκλοφορίας των πεζών, οχημάτων κ.λ.π. Οι δαπάνες ενημέρωσης και εξασφάλισης με σήματα 

σύμφωνα με αυτά που ισχύουν και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού 

από κάθε κίνδυνο με σήμανση ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου και εργοταξίου του αναδόχου. 

Οι δαπάνες απομάκρυνσης των κάθε φύσεως αχρήστων υλικών (μπάζα, κομμένα κλαδιά κ.λ.π.) από 

τον τόπο των εργασιών. Κάθε δαπάνη γενικά έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
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5.7.7 Για Εκτελεστικές Συμβάσεις η αθροιστική αξία των οποίων κατ’ έτος δεν θα υπερβαίνει το 

ποσό των 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι η αρμόδια Επιτροπή του 

Δήμου. 

Για Εκτελεστικές Συμβάσεις η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ, 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

 

5.8  Υποχρεώσεις αναδόχου 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στη περαίωση υπηρεσιών που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη των εργασιών, ακόμα και 

αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. 

 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων, καταβάλλεται 

στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 

η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή 

τροποποιήσεως ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να 

καταχωρείται στο ημερολόγιο της παρακολούθησης των εργασιών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο στο οποίο θα περιγράφονται οι 

εκτελούμενες εργασίες και το οποίο θα υποβάλλεται καθημερινά στην Υπηρεσία, τα μηχανήματα 

που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας να παίρνει, 

σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που 

καθορίζονται στα Π. . 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

κ.λ.π.». 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και 

οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στον Δήμο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων 

αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα  ελέγχου, 

ασφαλείας κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι 

στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες 

από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν 

στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 

αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για τυχόν σωματικές βλάβες, ή ζημίες προκαλούμενες κατά 

την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, σε ξένη ιδιοκτησία ή σε έργα του Δημοσίου, του Δήμου 

και εν γένει προς οιονδήποτε τρίτον. 

 

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο ανάδοχος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση 

εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) και να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

ατύχημα στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις 

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

- Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών 

πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 

Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα 

κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων 

και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 
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-Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για 

τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

-Να προστατεύει την υπάρχουσα χλωρίδα και να μην κόβει ή κλαδεύει δένδρα χωρίς άδεια του 

Δήμου, να απομακρύνει την υπάρχουσα βλάστηση, οποιοδήποτε υλικό, κλαδιά, φύλλα, σκουπίδια 

άμεσα και να καθαρίζει επιμελώς το χώρο που-έχει εκτελέσει τις εργασίες και τον περιβάλλοντα 

χώρο που τυχόν θα υπάρχει. Τα κλαδιά θα τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη διέλευση 

πεζών ή οχημάτων. Τα δε άλλα φύλλα και λοιπά υλικά θα τοποθετούνται σε σάκους, όλα δε τα 

προϊόντα κλαδεμάτων, κοπών και καθαρισμού χώρων θα απομακρύνονται αυθημερόν, με ευθύνη 

και δαπάνη του αναδόχου. 

- Ο ανάδοχος θα παραδίδει τις περιοχές στις οποίες θα γίνεται κλάδευση π.χ δεντροστοιχιών 

απαλλαγμένες από φυτικά υπολείμματα γι΄ αυτό στις περιοχές που θα γίνεται κλάδεμα 

δεντροστοιχίας θα καθαρίζονται με μηχανικό σάρωθρο έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η 

υπηρεσία καθαριότητας με επιπλέον εργασίες.  

-  Για την ελαχιστοποίηση των φυτικών  υπολειμμάτων κατά την διάρκεια κλάδευσης 

δεντροστοιχιών με σκοπό την μείωση της όχλησης των διερχόμενων πεζών και οχημάτων ο 

ανάδοχος  θα είναι  υποχρεωμένος να διαθέτει επιτόπου ειδικό   Λειοτεμαχιστή φυτικών 

υπολειμμάτων .  

- Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί βράδυνες ώρες σε περιοχές όπου υπάρχουν 

έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό 

μειωμένου θορύβου. 

5.9  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.9.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

5.9.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται 

να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
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προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

Συγκεκριμένα, για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης, 

ορίζεται ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή µε απόφαση Δημάρχου 

μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης. 

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόμως όχημα του Δήμου στις εγκαταστάσεις του, 

αρνούμενος την παράδοσή του, με οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε περίπτωση αυθαίρετης 

παρακράτησης της κινητής περιουσίας του Δήμου, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του 

επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 

 

5.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.3 (Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσιών), 5.5 (Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής 

υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών υλικών), 5.7 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 

Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. 

 Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.11 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 

 Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 

της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.12  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

5.12.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων.  

 

5.12.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΑΚ.  

 

5.12.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 

της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 

υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ    Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

για την υπηρεσία  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών) 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 460.000,00€ 

  

Φ.Π.Α.  110.400,00€ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  570.400,00€ 

  

K.A 35-6142.009 

  

Κωδικός CPV 77310000-6  
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

                A.M. : 21ΔΠ/2020 

 Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο τμήμα Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής εργάζονται σε μόνιμη βάση 

πέντε (5) δενδροκηπουροί και πέντε (5) εργάτες κήπων Οι ανωτέρω εργαζόμενοι πέραν της τακτικής 

συντήρησης των χιλιάδων δένδρων,  πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων καλούνται καθημερινά να 

ανταποκριθούν σε δεκάδες αιτήματα δημοτών, σε  έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις όπως πτώσεις 

δένδρων, κλαδιών κλπ. 

Επίσης απασχολούνται σε καθαρισμούς οικοπέδων, καθαρισμούς ρεμάτων, δενδροφυτεύσεις, φυτεύσεις 

μικρών φυτών και ανθέων, σπορές και εγκαταστάσεις χλοοταπήτων, κατασκευές και διαμορφώσεις 

πλατειών και νησίδων πρασίνου, ποτίσματα, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις αυτόματων ποτισμάτων κ.α. 

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευθεί πλήθος ανεκτέλεστων  αιτημάτων  για κλαδέματα δένδρων,  

κοπές, και  αποψιλώσεις κ.α.  και να εκκρεμούν απαραίτητες παρεμβάσεις όπως κλαδέματα και κοπές με 

κίνδυνο πολλές φορές για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους. 

Πέραν αυτών τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου είναι ακατάλληλα για κοπές ή κλαδέματα δένδρων άνω 

των 17 μέτρων με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τους εργαζομένους. 

Για να μπορεί η Υπηρεσία να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις εργασίες είναι απαραίτητη η πρόσληψη 

τουλάχιστον 5 Δενδροκηπουρών, 6 Εργατών Κήπων, 2 Υδραυλικών, 1 Χειριστή Καλαθοφόρου καθώς και η 

προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος δύο ατόμων με ύψος κατακόρυφης κοπής τουλάχιστον 30 μέτρων, 

ενός Γερανού αρπάγης και μιας αυτοκινούμενης χλοοκοπτικής μηχανής. 

Κατόπιν αυτού και μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των ανωτέρω απαραιτήτων υπηρεσιακών 

αναγκών,κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου της πόλης μας η σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)  για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας με τίτλο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ” (για τρία 

έτη). 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα μελέτη που   αφορά  στην  ανάθεση  της  λειτουργικής  

αναβάθμισης  μέρους  των δεντροστοιχιών,  αλσών,  πλατειών,  νησίδων,  παιδικών  χαρών  και  λοιπών  

κοινοχρήστων  χώρων πρασίνου  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Η 

παραπάνω ανάθεση σε εξωτερικό  συνεργείο  κρίνεται  αναγκαία  δεδομένου  ότι  το  αρμόδιο  Τμήμα  

Πρασίνου,  Πολιτικής Προστασίας   & Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  δεν  διαθέτει  τα  μέσα  –ανθρώπινο  

δυναμικό  και μηχανολογικό εξοπλισμό - για να εκτελέσει όλες τις εν λόγω εργασίες, στον απαιτούμενο 

χρόνο. Σαν λειτουργική αναβάθμιση νοούνται όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
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της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των δέντρων αλλά και παράλληλα  τη  

διατήρηση  της  προσβασιμότητας,  της  αισθητικής  και  της  ασφάλειας  των  χώρων πρασίνου   του   

Δήμου,   έτσι   ώστε   να   ανταποκρίνονται   πλήρως   στο   σκοπό   για   τον   οποίο κατασκευάστηκαν. Η  

διάρκεια  παροχής  των  υπηρεσιών ορίζεται  σε 36  μήνες  (3  έτη)  ή  νωρίτερα  εφόσον  ο 

προϋπολογισμός της μελέτης εξαντληθεί πριν το διάστημα αυτό, επειδή το φυσικό αντικείμενο της 

παρεχόμενης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση την κλάδευση ή κοπή δέντρων για λόγους ασφαλείας 

(μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς), ψεκασμούς πεύκων, τη 

συντήρηση – εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων, καθώς και την εγκατάσταση φυτών και χλοοτάπητα μετά 

της προμήθειας .   

 Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας είναι ενιαίο, 

η σειρά των εργασιών πρέπει να γίνεται συντονισμένα και με συγκεκριμένη χρονική ακολουθία και η 

εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα την μη ορθή εκτέλεση του 

ΣΥΝΟΛΟΥ της εργασίας. 

Στόχος είναι η βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου  και η μέγιστη 

συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, καθώς επίσης η 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Ν. 4042/2012  και της κοινής υπουργικής 

απόφασης 50910/2727, με τον οποίο προωθείται ο σχεδιασμός δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με 

τελικό σκοπό να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να 

μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, για μια 

υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

   

Οι υπηρεσίες  για τις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (για τρία 

έτη) δυνατόν  να παρασχεθούν σε όλους τους χώρους πρασίνου που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. 

 

 

Ηράκλειο Αττικής :05/07/2020 

 

 

             Η Συντάξασα                                               Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                                 Θεωρήθηκε   

 Ο Προϊστάμενος                                                    Ο Προϊστάμενος  

                                                                           Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                      Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                              & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

         Χρυσούλα Μπατάλια                                Μαρίνος Μαραγκός                                           Ηλίας Ανδρ. Καρώνης                      
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

             A.M. : 21ΔΠ/2020 

 Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

                   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Με την παρούσα μελέτη θα ανατεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες: 

 Κλάδεμα δέντρων. 

 Κοπή δένδρων. 

Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων. 

Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα.  

Εργασίες πυροπροστασίας. 

Φύτευση Χωρών Πράσινου 

Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα μετά της προμήθεας. 

Εγκατάσταση  Φυτών, δέντρων χλοοτάπητα μετά της προμήθειας. 

Συντήρηση & επισκευή  δικτύου άρδευσης (αυτόματο πότισμα). 

Εργασίες Κομποστοποίησης. 

 

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1.1 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ - ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΕΝΔΡΩΝ 

α) Κλαδέματα δένδρων. Τα κλαδέματα  θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης του κλαδέματος από έμπειρους κλαδευτές υπό την επίβλεψη γεωτεχνικού. Θα επιτελούν 

ταυτόχρονα  διάφορους  σκοπούς:  τη  εξασφάλιση  της  ευρωστίας  και  ισορροπίας  του  δένδρου,  τη 

διατήρηση  του  σχήματος  του  για  λόγους  αισθητικής  και  την  επιτακτική  επέμβαση  (π.χ  κλάδεμα 

επικίνδυνων κλαδιών, κλαδιά που εμποδίζουν διέλευση πεζών και οχημάτων, ορατότητα δρόμων και 

σημάνσεων,  δημιουργούν  πρόβλημα  στα  δίκτυα  ηλεκτρικού,  αερίου  κλπ)  σε  περιπτώσεις  που 

απειλείται η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους. Κατά τη διαδικασία των κλαδεμάτων και  

των  υλοτομιών  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  ώστε  να 

αποφευχθεί  η  τυχόν  πρόκληση  ζημιών  ή  ατυχημάτων.  Για το κλάδεμα των δένδρων ο Ανάδοχος θα 

βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση  με την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία και θα του υποδεικνύει εγγράφως τα 

δένδρα προς κλάδεμα ή κοπή. Ο κύριος όγκος των κλαδεμάτων θα γίνεται καθ΄ όλο το έτος σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις της υπηρεσίας. 

 

β) Αντιμετώπιση του Thaumetopoea pityocampa Lepidoptera Thaumetopoeidae κοινώς και ως 

πιτυοκάμπη των πεύκων. 
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1.2. ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

α) Αποψίλωση με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους 

(οικόπεδα –ρέμματα) . Το βοτάνισμα με χορτοκοπτικό θα γίνεται σε όλη την επιφάνεια, σε επιφάνειες 

που δεν έχουν φυτευτεί, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, Ανάλογα με το είδος  και  το  

μέγεθος   των  ζιζανίων  θα  χρησιμοποιείται  κατάλληλης  διατομής  μισινέζα,  όχημα επικαθήμενο 

ή/και δίσκος. Θα γίνεται κυρίως μετά το τέλος των χειμερινών βροχών από Μάιο μέχρι και τέλος 

Ιουνίου, αλλά και σε κάποια σημεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

1.3.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΠΟΩΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ Η ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΦΥΤΩΝ  μετά της προμήθειας. 

α) Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα για τις ανάγκες αισθητικής αναβάθμισης επιλεγμένων 

σημείων του Δήμου ανάλογα με την εποχή την επισκεψιμότητα κλπ μετά της προμήθειας. 

β) Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 και Δ6 καθώς και υποστύλωσης για τις ανάγκες αισθητικής αναβάθμισης 

επιλεγμένων σημείων του Δήμου ανάλογα με την εποχή την επισκεψιμότητα κλπ μετά της προμήθειας. 

γ) Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 και Θ6 για τις ανάγκες αισθητικής αναβάθμισης επιλεγμένων σημείων του 

Δήμου ανάλογα με την εποχή την επισκεψιμότητα κλπ μετά της προμήθειας. 

δ)Εγκατάσταση ποωδών πολυετών, ετήσιων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών για τις ανάγκες αισθητικής 

αναβάθμισης επιλεγμένων σημείων του Δήμου ανάλογα με την εποχή την επισκεψιμότητα κλπ μετά της 

προμήθειας. 

 

1.4  ΈΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης υφιστάμενου και νέου δικτύου άρδευσης (με την 

προμήθεια των υλικών) σε σημεία που θα υποδεικνύονται  από την υπητρεσία ανάλογα με τις ανάγκες του 

Δήμου.     

 

1.5.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Εργασίες  παραγωγής διάθεσης  και ενσωμάτωσης του παραγόμενου προϊόντος   που θα προκύψει  από τις 

υπό δημοπράτηση εργασίες, καθώς και η τελική απόδοση του κομπόστ για τις ανάγκες του Δήμου.    

 

1.1.α  Αντικείμενο εργασιών - Κλαδέματα δένδρων 

 Το αντικείμενο εργασιών αφορά το κλάδεμα μείωσης κόμης μεγάλων δένδρων από 10 μ. και πάνω που 

βρίσκονται σε πλατείες, πάρκα, νησίδες, πεζοδρόμια και γενικότερα σε κοινόχρηστους χώρους, εντός των 

ορίων του Δήμου. Το κλάδεμα συνίσταται κυρίως στη κοπή κλάδων, που εν δυνάμει μπορούν να 

προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορά περιουσίας. Η μείωση του συνολικού όγκου του δένδρου θα γίνεται 

με ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους, χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη τόσο 

στα δέντρα όσο και στις παρακείμενες κατασκευές ή αυτοκίνητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική 

ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο. Η τεχνική κλάδευσης που θα 

εφαρμόζεται θα είναι ανάλογη της ηλικίας και του είδους του δένδρου, καθώς και του επιδιωκόμενου 

στόχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Αμέσως μετά το πέρας των ημερήσιων 

εργασιών η κομμένη φυτική ύλη θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται από τον ανάδοχο του εν λόγω έργου, σε 

χώρο ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων με σκοπό την  κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων - 

εγκατάστασης που θα έχει υποδειχθεί από τον ανάδοχο κατά το στάδιο του διαγωνισμού. Το παραγόμενο 
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κομπόστ ή μέρος αυτού, θα παραδίδεται στο Τμήμα Πρασίνου,  Πολιτικής  Προστασίας  & Περιβαλλοντικής  

Πολιτική σε big bag σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες του Δήμου.  

 

Τέλος απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα 

σύρματα, δεδομένου ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επεμβαίνει η ΔΕΗ. Εφόσον υποπέσει στην αντίληψη του 

αναδόχου παρόμοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία 

ώστε να επικοινωνήσει αυτή με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης στην εν λόγω περιοχή. 

 

Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισμένων ειδικών καταστάσεων, ο 

εργολάβος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και υπερωριακά, κατά τις Κυριακές, Εορτές, βράδυνες ώρες 

κατόπιν  έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καμία αξίωση του εργολάβου για 

πρόσθετη αποζημίωση θα γίνει δεκτή. 

 

Διαδικασία τομής  

Η απομάκρυνση μεγάλων κλάδων με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ. θα γίνεται σταδιακά με διενέργεια 3 

τομών. Πρώτα θα απομακρύνεται ο κύριος όγκος του κλάδου, στη συνέχεια σε απόσταση 30 εκατοστά από 

τον κορμό, γίνεται η πρώτη μερική τομή από την κάτω πλευρά του κλάδου και μέχρι το 1/4 της διαμέτρου 

του για την αποφυγή αποκόλλησης του φλοιού από τον κορμό. Στη συνέχεια ο κλάδος κόβεται κάθετα και 

με φορά από πάνω προς τα κάτω σε απόσταση 5 εκ. πάνω από την αρχική τομή και αφήνεται να πέσει. Η 

εργασία περαιώνεται με την τελική κοπή που πραγματοποιείται στη γραμμή του κολάρου από πάνω προς τα 

κάτω. Η επιφάνεια που μένει πρέπει να είναι τελείως λεία. Η απομάκρυνση μικρών κλάδων θα γίνεται με 

απότομη, καθαρή τομή, ακριβώς πριν από έναν πλευρικό οφθαλμό ή πριν από άλλο κλαδί. 

 

Μεταχείριση πληγών μετά το κλάδεμα.  
Οι τομές κλαδέματος πάνω από 5 εκ. θα καλύπτονται με προστατευτικά υλικά, ώστε να αποτρέπεται η 

εισαγωγή από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα καθώς και για να επιταχύνεται η επούλωση της πληγής. Η 

εφαρμογή της πάστας θα γίνεται με πινέλο ή με τοπικό ψεκασμό. Οι τομές θα είναι λείες και πλάγιες ώστε 

να αποφεύγεται η συσσώρευση του νερού της βροχής, που τα καθιστά ευπρόσβλητα σε μυκητολογικές 

προσβολές. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τυχόν τραυματισμοί του κορμού και των εναπομεινάντων 

τμημάτων των κλάδων. Τυχόν πληγές θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα με το ειδικό επικαλυπτικό 

πληγών. 

 

1.1.β  Αντικείμενο εργασιών - Ψεκασμοί Δένδρων 

Γενικές Οδηγίες 

1. Χωροχρονική βελτιστοποίηση εφαρμογών: Λόγω των διαφορετικών μικροκλιματικών συνθηκών που 

επικρατούν στον αστικό ιστό, η βέλτιστη περίοδος εφαρμογής θα προσδιορισθεί με γνώμονα επί τόπου 

παρατηρήσεις και το σχέδιο δράσης για κάθε μια από της περιοχές παρέμβασης.  

2. Η επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) καθώς και ο τελικός αριθμός των εφαρμογών θα 

γίνει από το  αρμόδιο  Τμήμα  Πρασίνου,  Πολιτικής Προστασίας   &Περιβαλλοντικής  Πολιτικής . 

3. Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε παρέμβασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την 

προσωπική ασφάλεια του εφαρμοστή, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των περίοικων. 

Ειδικότερα απαιτείται με ευθύνη του αναδόχου:  

α. Παρουσία Γεωτεχνικού  της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια των ψεκασμών, μη παρουσία ανθρώπων 
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(άλλων πλην του ψεκαστή και του προσωπικού του αναδόχου) και ζώων, από την έναρξη των ψεκασμών 

έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων.  

β. Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα που να αφορούν τον 

επικείμενο ψεκασμό και τοποθέτηση σημάνσεων ότι διενεργήθηκε ψεκασμός μετά από αυτόν, με χρόνο 

διατήρησης τουλάχιστον για 24 ώρες.  

γ. Όποια επιπρόσθετα μέτρα αφορούν την ασφάλεια των ψεκασμών θα ορισθούν από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

4. Η διενέργεια των ψεκασμών πρέπει να επιδιώκεται τις ώρες της ημέρας που μπορούν να εξασφαλισθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερο τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

α. Χαμηλότερες θερμοκρασίες  

β. Ασθενέστερους ανέμους  

γ. Απουσία έντονου ηλιακού φωτός  

δ. Απουσία ή μικρή διέλευση ανθρώπων κατά την διάρκεια των ψεκασμών 

5. Μέτρα προστασίας - Όλα τα συνεργεία του αναδόχου, καθ’ όλο το διάστημα εργασίας τους, θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους (π.χ. μάσκες, κράνη, γιλέκα 

φωσφορίζοντα, γάντια κλπ).. 

6. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη συμμόρφωση του με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας σε θέματα επιλογής τρόπου και χρόνου εφαρμογής των εργασιών.  

7. Οι εργασίες καταπολέμησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις  παρακάτω κατά 

περίπτωση τεχνικές περιγραφές. Κάθε όμως εργασία θα πρέπει να έχει σχετική έγκριση της Τμήματος  

Πρασίνου,  Πολιτικής  Προστασίας  & Περιβαλλοντικής  Πολιτικής, η οποία μπορεί να αναμορφώσει το 

πρόγραμμα εργασιών ή να περικόψει εργασίες αν αυτές κριθούν μη απαραίτητες. 

 

 

Περιγραφή εργασιών  
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εντομολογικών εχθρών απαιτούνται οι εξής 

επιμέρους ενέργειες:  

 

 Αντιμετώπιση του Thaumetopoea pityocampa  

 

Ψεκασμός με βιολογικό φυτοπροστατευτικό προϊόν  

Η επέμβαση θα γίνει με τον bacillus thuringiensis- var. Kustaki, βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με 

εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Δρά με την κατάποση, με την οποία οι 

προνύμφες σταματούν να τρέφονται και σε μερικές μέρες πεθαίνουν. Συγχρόνως το συγκεκριμένο 

εντομοκτόνο δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντομα και κυρίως για τις 

μέλισσες. Το υδατικό σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στους ψεκασμούς θα αποτελείται από τον bacillus 

thuringiensis- var. Kustaki σε αναλογία 50 gr/100 lt διαλύματος, την κοινή ζάχαρη  σε αναλογία 100 gr/ 100 

lt διαλύματος, ως ελκυστικό τροφής. 

Τα έντομα που προσβάλλουν το αστικό πράσινο είναι ορισμένες φορές δυσεξόντωτα. Ενδέχεται δηλαδή να 

βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο να μην έχουμε την επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα 

στην εφαρμογή του εντομοκτόνου. Είναι επομένως πολύ σημαντική η «επικαιροποίηση» των ψεκασμών, 

δηλαδή η τήρηση του σωστού χρόνου εφαρμογής, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος. Σε 

διαφορετική περίπτωση δεν έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Τα ενήλικα εμφανίζονται από τέλος Ιουλίου μέχρι και Οκτώβριο με μέγιστο πτήσεων τον Αύγουστο, ζουν 

λίγες μόνο ημέρες και στο σύντομο αυτό διάστημα συζευγνύονται και ωοτοκούν στις πευκοβελόνες. Κάθε 

θηλυκό εναποθέτει περισσότερα από 300 αυγά, συνήθως σε ομάδες άνω των 70 αυγών εντός μετάξινων 

θηκών. Οι νεαρές προνύμφες εμφανίζονται 30 – 45 ημέρες μετά και τρέφονται τη νύχτα στις πευκοβελόνες 

ενώ κρύβονται την ημέρα εντός της φωλιάς τους. Καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα πευκοβελόνων και αυτό 

μπορεί να στρεσάρει ιδιαίτερα τα νεαρά πεύκα. Μόλις μεγαλώσουν σε μέγεθος αρχίζουν να υφαίνουν 
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κουκούλι και να προστατεύονται μέσα σε αυτό από καιρικές συνθήκες και φυσικούς εχθρούς. Επομένως 

κατάλληλη εποχή για την αντιμετώπιση του εντόμου είναι η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 

πριν οι μικρές κάμπιες σχηματίσουν πάνω στα δένδρα "κουκούλια". 

Το διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι νεαρές προνύμφες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στον 

Βάκιλο και η αποτελεσματικότητα του με όσες έρθει σε επαφή είναι σχεδόν 100%. Ψεκάζεται όλη η κόμη 

του πεύκου αν είναι δυνατόν αργά το σούρουπο ώστε όταν οι νεαρές προνύμφες βγουν το βράδυ για να 

τραφούν, να καταπιούν την τοξίνη του βακίλου και σε βάθος χρόνου να θανατωθούν. 

  

Ο ψεκασμός θα είναι καθολικός με πλήρη διαβροχή του φυλλώματος κάθε πεύκου ανεξαρτήτως ύψους 

αυτού και με ψεκαστικό διάλυμα από 20 ως 25 λίτρα ανά πεύκο, ανάλογα με το μέγεθός του. Οι 

απαραίτητες εφαρμογές ανά δένδρο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς να προκύψουν ζημιές στο 

υπάρχον φυτικό υλικό. Ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί τόσο με ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, όσο 

και με επίγειο ψεκαστικό μηχάνημα σε περιπτώσεις που η θέση των πεύκων δεν επιτρέπει την πρόσβαση 

στο ανυψωτικό (εσωτερικό πάρκων και αλσυλλίων). Η ολοκλήρωση των ψεκασμών πρέπει να 

πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 15- 20 ημερών, λόγω της βιολογίας του εντόμου.  

 

Οι ψεκασμοί στα σχολεία θα γίνονται σε μέρες αργίας.  Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών, οι χώροι θα 

παραδίδονται καθαροί με ευθύνη του αναδόχου.  Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκασμοί όταν 

αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει τις επόμενες 2-3 μέρες μετά τον ψεκασμό, τότε αυτός θα πρέπει να 

επαναληφθεί. 

Όσον αφορά την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών, επειδή όλα τα πεύκα δεν έχουν  το ίδιο μέγεθος, 

ο αριθμός των πεύκων που ψεκάστηκαν θα επιμετράται αναλογικά με βάση το εξής κριτήριο: τρία (3) νεαρά 

πεύκα με περίμετρο κορμού μέχρι 25cm επιμετρώνται ως ένα (1). 

  

Κοπή και κάψιμο κουκουλιών.  
Για τις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους παρόλο τον ψεκασμό, εμφανιστούν κουκούλια, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να επέμβει μηχανικά με κοπή αυτών και στη συνέχεια απομάκρυνση από τους χώρους 

επέμβασης και απαραίτητα κάψιμο τους σε χώρους εκτός Δήμου, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης 

των προνυμφών από τους χώρους απόθεσης. Με ευθύνη του αναδόχου θα εντοπισθούν τα κουκούλια που 

εξακολουθούν να είναι ενεργά στους χώρους επέμβασης και θα γίνουν οι επεμβάσεις κοπής τους με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού και άρα την μείωση της προσβολής στα ψεκασμένα πεύκα, χωρίς 

επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Ο ανάδοχος θα προβεί επίσης σε κοπή κουκουλιών σε μεμονωμένα 

δένδρα και χώρους με πεύκα που δεν έγιναν εφαρμογές, κατόπιν επιλογής από το Τμήματος  Πρασίνου,  

Πολιτικής  Προστασίας  & Περιβαλλοντικής  και με δαπάνες του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα μελέτη. Η κοπή των κουκουλιών θα γίνει με χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος καθώς και 

από επίγεια συνεργεία με χρήση ειδικού τηλεσκοπικού ψαλιδιού και άλλων κατάλληλων εργαλείων. 

 

1.2.  Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους. 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν   άμεσα και έγκαιρα, έτσι ώστε η αποψίλωση  όλων  των  χώρων που    

αποτελούν,  λόγω της  θέσης  τους  εντός του αστικού  και  του  περιαστικού  ιστού  και  θα  υποδειχθούν  

επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα έχει ολοκληρωθεί το πολύ εντός δύο (2) μηνών, με σκοπό να  αποφευχθεί  ο  

κίνδυνος  εκδήλωσης  και  εξάπλωσης  πυρκαγιάς.  Στο επόμενο χρονικό διάστημα  θα επαναληφθούν σε  

όσους χώρους υποδειχθούν από την   Υπηρεσία   λόγω   πιθανής   επαναβλάστησης   εξαιτίας   ευνοϊκών   

καιρικών συνθηκών. Η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας που θα  

ορίσει η επιβλέπουσα  υπηρεσία μετά   την υπογραφή της σύμβασης λόγω του αυξημένου κινδύνου 

εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι χώροι που πρόκειται να αποψιλωθούν θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο (χάρτες, επιτόπια επίσκεψη κλπ), όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα 

που οφείλει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και να ακολουθήσει αυστηρά ο ανάδοχος. Το χρονοδιάγραμμα 

εργασιών μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
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1.3. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα μετά της προμήθειας 

Οι εργασίες – εγκατάστασης μετά της προμήθειας θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και έγκαιρα σύμφωνα με 

τις εντολές τις επιβλέπουσας υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχεδίου  φυτεύσεως προς έγκριση από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

1.3.β  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 και Δ6 μετά της προμήθειας. 

Οι εργασίες –  εγκατάστασης μετά της προμήθειας θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και έγκαιρα σύμφωνα 

με τις εντολές τις επιβλέπουσας υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχεδίου  φυτεύσεως προς έγκριση από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

1.3.γ   Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 και Θ6 μετά της προμήθειας 

Οι εργασίες – εγκατάστασης μετά της προμήθειας  θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και έγκαιρα σύμφωνα 

με τις εντολές τις επιβλέπουσας υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχεδίου  φυτεύσεως προς έγκριση από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

1.3.δ  Εγκατάσταση ποωδών πολυετών, ετήσιων, διετών, βολβωδών φυτών μετά της προμήθειας 

Οι εργασίες – εγκατάστασης μετά της προμήθειας  θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και έγκαιρα σύμφωνα 

με τις εντολές τις επιβλέπουσας υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχεδίου  φυτεύσεως προς έγκριση από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

 

1.4. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και έγκαιρα σύμφωνα με τις εντολές τις επιβλέπουσας 

υπηρεσίας και σύμφωνα πρόγραμμα συντήρησης αρδευτικού δικτύου που θα καταρτήσεις ο φορέας, επίσης 

νέο δίκτυο θα εγκατασταθεί σε σημεία που θα επιλεχθούν για την εγκατάσταση προκατασκευασμένου 

χλοοτάπητα καθώς και νέων      φυτεύσεων. 

 

1.5 Εργασίες  Κομποστοποιησης 

Οι εργασίες αφορούν την παραγωγή και την απόδοση  στον φορέα κομποστ παραγόμενου από τα φυτικά 

υπολείμματα που συλλέχθηκαν σε big bag  ή σε συσκευασία των 1000lt.      

 

Κατά   τη   διαδικασία   προετοιμασίας   και   υποβολής   προσφοράς   στον   Διαγωνισμό   από 

ενδιαφερόμενο  προϋποτίθεται  ότι  αυτός  έχει  μελετήσει  λεπτομερειακά  ολόκληρη  την  Διακήρυξη και 

την αναπόσπαστη με αυτή Τεχνική Περιγραφή, καθώς επίσης και ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους που θα 

πραγματοποιηθούν οι εργασίες, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού.  

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  επίσκεψη στις κυριότερες περιοχές επέμβασης κατόπιν 

συνεννόησης με το  Τμήμα  Πρασίνου,  Πολιτικής  Προστασίας  & Περιβαλλοντικής  Πολιτικής για την 

ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως  το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της 

επίσκεψης στους χώρους πρασίνου, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 2830374, 2838065, είτε  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prasino@0123.syzefxis.gov.gr  . 

Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν  δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα πραγματοποιείται καμία επίσκεψη. 

mailto:prasino@0123.syzefxis.gov.gr
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Κατά την επίσκεψη στους χώρους, θα λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

 

Ηράκλειο Αττικής 05/07/2020 

 

             Η Συντάξασα                                                Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                                 Θεωρήθηκε   

                                                                                   Ο Προϊστάμενος                                                   Ο Προϊστάμενος  

                                                                             Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                      Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                               & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

         Χρυσούλα Μπατάλια                                Μαρίνος Μαραγκός                                              Ηλίας Ανδρ. Καρώνης                      
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

                     

       A.M. : 21ΔΠ/2020 

           Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

             (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α Περιγραφή  Υπηρεσίας Μονάδα  

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος                  

(ΕΥΡΩ) 

1. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 10-12 m 

σε νησίδες, πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 150,00 

2. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 12-16 m 

σε πλατείες ,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 170,00 

3. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 12-16 m 

σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 238,00 

4. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 16-20 m 

σε πλατείες ,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 255,00 

5. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 16-20 m 

σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 380,00 

6. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους άνω  

20,00m σε πλατείες , πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 420,00 

7. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους άνω  

20,00m σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 500,00 

 

8. Ψεκασμός με βιολογικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν για την 

καταπολέμηση της πιτυοκάμπης 

ΤΕΜ. 11,00 

9. Κοπή και κάψιμο κουκουλιών σε μη 

ψεκασμένα πεύκα 

ΤΕΜ. 4,50 

 

10. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 

μη φυτεμένους χώρους 

ΣΤΡ 40,00 
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11. Εγκατάσταση  προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα  μετά της προμήθειας. 

ΣΤΡ 8.000,00 

 

12  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 μετά της           

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 120,00 

13. Εγκατάσταση Δέντρων Δ6 μετά της             

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 170,00 

14. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 

m 

ΤΕΜ. 3,00 

15.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 μετά της     

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 30,00 

16.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ6 μετά της           

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 45,00 

17. Εγκατάσταση με Ποώδη πολυετή, ετήσια, 

διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 

μετά της  προμήθειας. 

ΤΕΜ. 2,00 

 

18. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή 

αρδευτικού δικτύου  

ΣΤΡ. 1.300,00 

    

19. Παραγωγή Διάθεση και ενσωμάτωση 

κομπόστ 

Τον. 58,00 

 

 
Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς ανάθεση ποσότητας 

υπηρεσιών διότι  η προµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης, λόγω αδυναμίας επακριβούς 

προσδιορισμού του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών αφού το είδος και οι ποσότητες αυτών 

επηρεάζονται από παράγοντες με έντονα στοιχεία μεταβλητότητας και αδυναμίας  μακροχρόνιας προβλέψεις 

όπως,  

Οι  διακυμάνσεις της θερμοκρασίας,  

Η ανομβρία ή οι  έντονες βροχοπτώσεις,  

Ο παγετός και γενικά  οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες  

Η εκδήλωση ασθενειών και η βλαπτική δραστηριότητα εντόμων  όπως λ.χ η βαμβακίαση στα πεύκα, το 

κόκκινο σκαθάρι στους φοίνικες. 

Λόγω των ανωτέρω, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των 

επιμέρους υπηρεσιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική  δαπάνη αυτών για  τρία έτη η οποία 

εκτιμήθηκε βάσει των συνολικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για σχετικές υπηρεσίες τα προηγούμενα 

τρία έτη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών ετών) εκτιμάται ότι θα 

ανέλθει στο ποσό των 570.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6142.009 

των προϋπολογισμών του Δήμου  για τα αντίστοιχα της διάρκειάς της έτη. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α Κ.Α  ΔΑΠΑΝΗ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΣΥΝΟΛΙΚΉ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. 35-6142.009 460.000,00 

 

110.400,00 570.400,00 

 

 

 

Κατανομή Δαπάνης ανά οικονομικό έτος  

1ο Οικονομικό έτος  2ο Οικονομικό έτος  3ο Οικονομικό έτος  4ο Οικονομικό έτος  

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

Δαπάνη(€) ΦΠΑ 

24%(€) 

100,00 24,00 160.000,00 38.400,00 160.000,00 38.400,00 139.900,00 33.576,00 

124,00€ 198.400,00 198.400,00 173.476,00 

 

Τα   ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  συνιστούν  την μέγιστη  τελική συνολική 

δαπάνη που θα διατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής  για τις υπηρεσίες  των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών ετών). 
Η έκπτωση που θα δοθεί από τον ανάδοχο θα εφαρμοστεί μόνον στις τιμές μονάδος και όχι στη  συνολική 

δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 570.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν  υπό μορφή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών μονάδας. 
 

 

 

 

Ηράκλειο Αττικής 05/07/2020 

 

 

             Η Συντάξασα                                               Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                                 Θεωρήθηκε   

 Ο Προϊστάμενος                                                    Ο Προϊστάμενος  

                                                                            Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                      Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                             & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

         Χρυσούλα Μπατάλια                                Μαρίνος Μαραγκός                                              Ηλίας Ανδρ. Καρώνης                      
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

     A.M. : 21ΔΠ/2020 

 Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

                   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1:  Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 10-12 m σε νησίδες, πεζοδρόμια , κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες , πεζοδρόμια , παράπλευρους χώρους οδών κλπ. σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 150,00 € 

Ολογράφως : Εκατόν πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 2: Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους 12-16 m σε πλατείες ,πάρκα κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 170,00 € 

Ολογράφως : Εκατόν εβδομήντα ευρώ 

 

Άρθρο 3: Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους 12-16 m σε νησίδες , πεζοδρόμια , κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες , πεζοδρόμια , παράπλευρους χώρους οδών κλπ. σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 238,00 € 

Ολογράφως : Διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ 

 

Άρθρο 4: Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους 16-20 m σε πλατείες , πάρκα κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου 
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εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 255,00 € 

Ολογράφως : Διακόσια πενήντα πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 5:  Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους 16-20 m σε νησίδες , πεζοδρόμια , κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες , πεζοδρόμια , παράπλευρους χώρους οδών κλπ. σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 380,00 € 

Ολογράφως : Τριακόσια ογδόντα ευρώ 

 

Άρθρο 6: Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους άνω των 20,00 m σε πλατείες , πάρκα κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 420,00 € 

Ολογράφως : Τετρακόσια Είκοσι  ευρώ 

 

Άρθρο 7:  Κλάδεμα ή κοπή δένδρων ύψους άνω των 20,00m σε νησίδες , πεζοδρόμια , κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες , πεζοδρόμια , παράπλευρους χώρους οδών κλπ. σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων καθώς και η αφαίρεση του πρεμνού σε περίπτωση κοπής . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) 500,00 € 

Ολογράφως : Πεντακόσια Είκοσι  ευρώ 

 

Άρθρο 8: Ψεκασμός με βιολογικό φυτοπροστατευτικό προϊόν για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης 

Ψεκασμός πεύκων σε άλση πάρκα σχολεία και κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με την συμφώνα με τη 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 11,00 € 

Ολογράφως : Έντεκα  ευρώ 
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Άρθρο 9: Κοπή και κάψιμο κουκουλιών σε μη ψεκασμένα πεύκα 

Κοπή κουκουλιών σε άλση πάρκα σχολεία και κοινόχρηστους χώρους  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 4,50 € 

Ολογράφως : Τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά  

 

Άρθρο 10: Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους 

χώρους 

Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων αστικού και περαστικού πρασίνου, άλλων ελεύθερων κοιν. χώρων και 

οικοπέδων, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή και αυτοκινούμενου 

μηχανήματος {τρακτέρ, μηχάνημα έργου κ.λ.π} με εξάρτημα κοπής χόρτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης στο χώρο μεταξύ 

των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η συγκέντρωση και εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες 

θέσεις θα γίνεται κάδους απορριμμάτων τύπου SKIP έτσι ώστε να μην δημιουργείτε πρόβλημα από την 

συσσώρευση υπολειμμάτων σε περιοχές μεγάλης  έκτασης, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών 

αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις και η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των 

υλικών που προέκυψαν από την αποψίλωση καθώς και των άχρηστων υλικών, η προσέγγιση των 

μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η φόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψή τους σε χώρους που 

επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας  

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 40,00€ 

Ολογράφως : Σαράντα  ευρώ 

 

Άρθρο 11: Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα μετά της προμήθειας. 

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με  

φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του  

εδάφους.  

2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης  

τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό  

φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm  

3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η  

κατάλληλη επιφάνεια.  

4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.  

5.  Την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 

6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.  

7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την  

εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  

8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του  

χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την  

απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά  
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χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.  

9. Την συντήρηση του χλοοτάπητα για τουλάχιστον έξι μήνες. 

(κουρέματα, καθαρισμός, αρδεύσεις, λιπάνσεις, βοτανίσματα, αερισμός, εφαρμογές εντομοκτόνων ΄-

μυκητοκτόνων, καταπολέμηση  ζιζανίων ) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του  

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για  

την επιτυχή εγκατάσταση και συντήρηση του του χλοοτάπητα. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) με δέκα (10) μήνες, 

αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με ζωηρό σκούρο πράσινο χρώμα και 

απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές καθώς και από ζιζάνια.  

Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρείας (πάντως όχι 

στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε μήκος προβλεπόμενο από τη μελέτη (το οποίο δε θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 270 cm). Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25 cm 

όσον αφορά στο πλάτος και ± 5 % του μήκους. Σπασμένα τεμάχια ή με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε 

γίνονται αποδεκτά. 

Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2 -2,5 cm (± 0,6 

cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαμβάνεται το 

πάχος της βλάστησης.  

Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς να 

σκίζονται κα χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις δύο πάνω 

γωνίες του.  

Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος  όταν το ποσοστό υγρασίας είναι 

υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωσή του.  Αν το ποσοστό υγρασίας 

είναι τόσο χαμηλό, που να μη επιτρέπει τους χειρισμούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και 

μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως 

το βάθος κοπής του. 

 Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται ομοιόμορφα σε ύψος 

5 - 7 cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείμματα βλαστών. Πρέπει να μην έχει 

προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους.  

Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 

φυτά ζιζανίων ανά 20 m2.  

Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή παλέτες.  

Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η μεταφορά του 

γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου χλοοτάπητα. 

∆εν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν 

μέσα σε 24-36 ώρες. Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε 

σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες. 

Πριν την τοποθέτηση, κάθε κομμάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά ή 

ζιζάνια. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 8.000,00€ 

Ολογράφως : Οκτώ  Χιλιάδες ευρώ 
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Άρθρο 12:  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 μετά της προμήθειας 

Έγκατάσταση μετα της προμήθειας καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 

στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 120,00€ 

Ολογράφως : Εκατόν είκοσι ευρώ 

 

Άρθρο 13:  Εγκατάσταση Δέντρων Δ6 μετά της προμήθειας 

Εγκατάσταση μετά της προμηθειας καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 

στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 170,00€ 

Ολογράφως : Εκατόν εβδομήντα ευρώ 

 

Άρθρο 14:  Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω 

άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και 

μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 

εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 3,00€ 

Ολογράφως : Τρία ευρώ 

 

 

Άρθρο 15:  Εγκατάσταση Θάμνων Θ5  μετά της προμήθειας 

Εγκατάσταση μετά της προμήθειας καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 

εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 

των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 30,00€ 

Ολογράφως : Τριάντα  ευρώ 
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Άρθρο 16:  Εγκατάσταση Θάμνων Θ6 μετά της προμήθειας 

Εγκατάσταση μετά της προμήθεας καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 

εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 

των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 45,00€ 

Ολογράφως : Σαράντα πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 17: Εγκατάσταση μετά της προμήθειας:  Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ 

φυτά, κατηγ. Π2 

Εγκατάσταση μετά της προμήθειας  ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 

αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 

μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - 

πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους,  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 2,00€ 

Ολογράφως : Δυο  ευρώ 

 

Άρθρο 18: Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου 

Στην τιμή περιλαμβάνεται :  

- Η Εκσκαφή και αναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 

εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με ελκυστήρα εξοπλισμένο με καδένα ή 

συναφή παρελκόμενα. Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης σωληνώσεων 30cm .  

− Τα Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και αντίστοιχος εξοπλισμός (Κεφαλές ελέγχου άρδευσης)  

− Την εγκατάσταση του Δευτερεύοντος Δικτύου  

− Την Εγκατάσταση προγραμματισμού (απαραίτητοι επαγγελματικοί προγραμματιστές 

άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 

1. 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 

2. με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα 

3. με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση  

4. με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  

5. με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   

6. διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  

7. με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  

8. με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  

9. με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

πλήρως τοποθετημένοι σε στεγανά πίλαρ 

 Το Τριτεύον Δίκτυο  

− Τις Γραμμές μεταφοράς  

− Τις Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.)  
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− Και τον εξοπλισμό (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.).  

Για την διευκόλυνση των ρυθμίσεων, της συντήρησης και των επισκευών, οι ομοειδείς συσκευές θα είναι 

του αυτού τύπου και εργοστασίου, πράγμα που απλουστεύει τις διαδικασίες αντικατάστασής τους, όχι μόνο 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου, εφόσον οι τύποι αυτοί των 

εξαρτημάτων συνεχίζουν να διατίθενται στο εμπόριο.  

Σωληνώσεις  

α. Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00).  

Οι σωλήνες PE που χρησιμοποιούνται στο Δευτερεύων και Τριτεύον αρδευτικό Δίκτυο θα είναι 

ονομαστικής πίεσης 6 ή 10  atm  διαφόρων διατομών ( Φ32 ΚΑΙ Φ20)και κατασκευασμένοι από υλικό 2ης 

γενιάς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13244.02 και ΕΛΟΤ EN 13244.01. Για το Πρωτεύον Δίκτυο και 

για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 Atm και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης γενιάς, 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201.02.  

. Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm και PVC 4 ή 6 atm.  

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) στατικού τύπου.  

Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του σώματος για 

εκτοξευτήρες με μήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 1,4-2,8 αtm. Τα 

ακροφύσια είναι ενσωματωμένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα ενώ περιέχεται 

αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριμένα: Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης Ακροφύσια 

ρυθμιζόμενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. Ο μηχανισμός περιστροφής θα είναι τύπου 

τριβής και θα υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ακτίνας κατά 25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για ακτίνα 

εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 

9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 450 LPH.  

Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, με εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό του.  

Θα διαθέτουν βίδα μείωσης της ακτίνας μέχρι και τουλάχιστον 25 % με ανάλογη μείωση της παροχής 

(αναλογική διαβροχή), ενώ θα έχουν χρωματικό κωδικό για εύκολη αναγνώρισή τους.  

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) γραναζωτοί, μικρών και μεσαίων αποστάσεων. 

− Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m  

− Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 - 14 m  

Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν με αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain) και με καστάνια 

αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «μνήμης» στον τομέα ρύθμισης.  

Το σώμα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή και μεγαλύτερο, αν 

απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασμούς ακροφυσίων με διαφορετικές 

παροχές, ενσωματωμένα ή μη, για προσαρμογή των παροχών στον τομέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε 

να παρέχεται ομοιόμορφη διαβροχή.  

Οι Ηλεκτροβαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι :  

Διαφραγματικού τύπου, γραμμικές ή γωνιακές ή και συνδυασμός τους. Έχουν σφαιρική διαμόρφωση με 

ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα από νάιλον ενισχυμένο με νήματα 

ύαλου. Τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. 

Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες εσωτερικής εκτόνωσης, με χειροκίνητο ρυθμιστή παροχής (flow 

control). Θα έχουν τη δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την εξάρμωση του σώματος 

από το δίκτυο.  

Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 atm ανάλογα με τη μελέτη, με πιέσεις λειτουργίας 

τουλάχιστον από 0,7 atm μέχρι και 10 atm .  

Το «κλείσιμο» της θα είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματική λειτουργία).  

Το διάφραγμα θα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Buna N, ενισχυμένο με νάιλον  

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την πλήρη μελέτη -σχέδιο άρδευσης  που θα καταθέσει ο ανάδοχος και 

αφού πάρει την έγκριση από την Υπηρεσία θα προχωρήσει στην κατασκευή . Όλα τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας.  
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Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών - εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ, σέλλες γωνίες ταφ, βάνες κλπ ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η 

εγκατάσταση επιφανειακά για τους σταλακτηφόρους και σε τάφρο 30cm τουλάχιστον για τους εκτοξευτήρες 

, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και οι δοκιμές και οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων το κόστος του σχεδίου Άρδευσης για την επιτυχή 

εγκατάσταση του δικτύου 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 1.300,00€ 

Ολογράφως : Χίλια τριακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 19: Παραγώγη Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ 

Με βάση το συνολικό βάρος φυτικής βιομάζας που θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, στον 

φορέα επεξεργασίας μονάδα παραγωγής κομπόστ, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση από τη μεριά 

του προς το δήμο ποσότητας κομπόστ χύδην (προερχόμενου εκ του συμβεβλημένου φορέα 

κομποστοποίησης), σε οποιαδήποτε ποσότητα και σε όποιο επιλεγμένο χώρο πρασίνου του ζητηθεί από την 

υπηρεσία πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Το τελικό προϊόν (κομπόστ) θα προέρχεται 

μόνο από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα (και όχι από σύμμεικτα αστικά απόβλητα) ήτοι τα φυτικά 

υπολείμματα που θα παραχθούν από τις εργασίες κλάδευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου. Το 

παραγόμενο υλικό θα προστίθεται (δίχως περιορισμούς ελάχιστης ή μέγιστης ποσότητας) ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, όπως σε διαμορφώσεις εδαφών και πρανών, ανακατασκευές και δημιουργίες 

νέων χώρων πρασίνου, επανεγκαταστάσεις χλοοτάπητων, κλπ. Στα έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο 

συμπεριλαμβάνονται οποιασδήποτε εργασίες μεταφοράς, πλήρωσης, διασποράς, ενσωμάτωσης και ανάμιξης 

του κομπόστ (είτε γίνουν χειρωνακτικά είτε με μηχάνημα έργου). Η επιμέτρηση γίνεται σε τόνους με τα 

κατάλληλα παραστατικά.  

Τιμή ανά τόνο  (Τον) 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 58,00 € 

Ολογράφως : Πενήντα οκτώ  ευρώ 

 

 

Ηράκλειο Αττικής 05/07/2020 

 

 

             Η Συντάξασα                                               Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                                 Θεωρήθηκε   

 Ο Προϊστάμενος                                                    Ο Προϊστάμενος  

                                                                            Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                      Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                            & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

         Χρυσούλα Μπατάλια                                Μαρίνος Μαραγκός                                              Ηλίας Ανδρ. Καρώνης                      
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

         A.M. : 21ΔΠ/2020 

 Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

                   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

   

Άρθρο 1
ο
 - Αντικείμενο της υπηρεσίας  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών ετών). 

 

 

Άρθρο 2
ο
- Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις : 

 Τον  Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει. 

 Τον  Ν.4555/2018 – «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»   (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-

2018). 

 της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων 

& λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί 

ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2016». 





 
 

Σελίδα 
77 

 

  

 

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει. 

 Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/2005). 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.».  

 Του Ν. 4129/2013 "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ  52Α/2013). 

 Το Π.Δ.80/2016 " Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες". 

 Του Π.Δ. 136/2011 "Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο" 

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις» . 

 Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242Α/2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β).  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/2016 (ΦΕΚ 29Α/2016) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, ισχύει ο Ν.4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες 

διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν 

αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.4412/2016 όπως αυτός  

ισχύει. 

 

Η διενέργεια του ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν 

µε βάση τους όρους της ∆ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, σε έντυπο της Υπηρεσίας και 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 

(µεγαλύτερη  έκπτωση) ανά τιμή μονάδος, σύµφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προϋποθέσεις και τα 

οριζόμενα στους όρους διακήρυξης. 

 

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ  

στην οποία , θα συμμετέχει  ένας  οικονομικός φορέας από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Ο  οικονομικός  αυτός  φορέας  θα είναι ο  πρώτος  κατά σειρά μειοδοσίας και   θα πληροί  τα κριτήρια και 

τις προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3
ο
- Συμβατικά Τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η σύμβαση 

γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

δ) Ο προϋπολογισμός  

ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

στ) Η τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές 

ζ) Η διακήρυξη 
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Άρθρο 4
ο
-Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – 

Πλαίσιο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών 

ετών). 

 

 

 

Άρθρο 5
ο
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται:  

(1) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με συναφή δραστηριότητα, 

(2) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία Πρασίνου, ανεξαρτήτως τάξεως πτυχίου. 

(3) να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων συνοδευόμενη από το 

αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ για τη συλλογή και 

μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 29 Α/07-05-2020 

(4) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με το 

Ν.3982/2011). 

(5) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εδαφοβελτιώτικων – κομπόστ τουλάχιστον για εργασία (R3). 

(6) να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικο μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει την έδρα του ο 

οικονομικός φορέας. 

Τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1  της παρούσας μελέτης.  

 

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω 

πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη.  

 

5.1 Κριτήρια Επιλογής (άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας)  

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 5 της παρούσης απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς: 

Α) Προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης με αντίστοιχη δραστηριότητα με τις υπό δημοπράτηση εργασίες. 

Β) Προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ 

στην κατηγορία Πρασίνου. 

Γ) Προσκομίζουν αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο αποβλήτων και την προβολή της καταχώρησης ώστε να αποδεικνύονται ο κωδικός 

ΕΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01. 
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Δ) Προσκομίζουν κατάλληλα έγραφα αδειοδοτημένης εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (σύμφωνα με το Ν.3982/2011),συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 

Ε) Προσκομίζουν κατάλληλα έγραφα εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ τουλάχιστον για 

εργασία (R3), , συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 

ΥΠΕΚΑ. 

Ζ) Προσκομίζουν κατάλληλα έγραφα εγγραφής  στο φυτοϋγειονομικό μητρώο της οικείας Περιφέρειας που 

έχει την έδρα του ο οικονομικός φορέας 

 

 

 

Άρθρο 6
ο
- ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν:   

α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008  εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 

Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής 

συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη 

επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015, ή άλλο 

αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής 

ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις 

δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικων. 

γ) Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο  

OHSAS18001 ή ΕΛΟΤ 1801, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, στη 

νεότερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο 

εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων 

αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικων. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, ή άλλο 

αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

ε) Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 ή άλλο αντίστοιχο 

κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – 

κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

στ) Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 27001: 2013 ή 

άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, εφαρμογής συντήρηση πρασίνου – 

κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

 

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω πρέπει να τα 

διαθέτουν όλα τα μέλη. Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της απαίτηση των ως άνω  παραγράφων  θα 

επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

 

Άρθρο 7
ο
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εντατικοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται πριν και μετά τις ημέρες των αργιών 

ώστε οι χώροι να ευρίσκονται σε ευπρεπή κατάσταση. Οι εργάτες θα εξοπλίζονται με τα προβλεπόμενα 

ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του ανάδοχου, ο οποίος βαρύνεται και με την τήρηση των όρων υγείας 

και ασφάλειας της εργασίας  Η συχνότητα των εργασιών για τον ευπρεπισμό των χώρων (απομάκρυνση 

μπάζων και άχρηστων υλικών  προς ανακύκλωση, βοτανίσματα, κ.α.) θα γίνονται σύμφωνα με την τεχνική 
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περιγραφή. Η συχνότητα  των  εργασιών  στους  παράπλευρους  χώρους  θα  γίνεται  με  εντολή  της  

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση. 

 

Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθούν οποιουδήποτε είδους βλάβες ή πλημμέλειες 

(κιτρινισμένα φυτά, ξερά  φύλλα και κλαδιά, μικρή ανάπτυξης, ζιζάνια, ακούρευτος τάπητας, 

ανυπαρξία λεκανών κ.ο.κ.) η υπηρεσία  θεωρείται κακότεχνη και ο ανάδοχος   κηρύσσεται έκπτωτος 

ύστερα από ειδική πρόσκληση. Κάθε εργασία σε πολυσύχναστους οδικούς άξονες θα επιδιώκεται να 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα, κατά τις νυκτερινές ώρες για να μην 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να αποφεύγεται η έκθεση του προσωπικού σε κίνδυνο. Η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, εάν κριθεί απαραίτητο, δύναται να δώσει εντολή στον ανάδοχο να εκτελέσει παρεμφερείς 

εργασίες σε παράπλευρους ή άλλους χώρους. 

 

7.1 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Ο Οικονομικός φορέας κατά την τελευταία τριετία  ήτοι (2019, 2018,2017) να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (μία ή περισσότερες ομοειδείς εργασίες 

π.χ. κλαδέματα δένδρων, ψεκασμός φυτοπροστασία πεύκων, αποψίλωσης  συλλογή, αποκομιδή και 

διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων κ.α.) αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% της 

καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης. Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία ήτοι 

(2019,2017,2018) οι υποψήφιοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει (είτε στην ίδια είτε σε 

διαφορετικές συμβάσεις), από μία τουλάχιστον φορά (αυτοτελώς)  τις παρακάτω υπηρεσίες : 

● Κλάδεμα ψηλών δένδρων με χρήση ανυψωτικού οχήματος 

●  Διαχείριση υπολειμμάτων  

● Ψεκασμού – Φυτοπροστασίας Πεύκων 

● Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων 

● Επισκευή – συντήρηση αρδευτικού δικτύου  

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς  ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων για τις υπό δημοπράτηση εργασίες συμπεριλαμβανομένου και τις συλλογής και μεταφοράς 

φυτικών αποβλήτων ποσού τουλάχιστον ίσο με το σύνολο του προϋπολογισμού της εργασίας. 

 

7.2  Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό (επί 

ποινή αποκλεισμού): 

                                                          Οχήματα –Μηχανήματα- 

Προσωπικό Οχήματα Κατ' ελάχιστο 
1 Φορτηγό για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού 3 
2 Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής τουλάχιστον τα δυο να 

φέρουν  αρπάγη τουλάχιστον 15,00 κυβικών.  

3 

3 Φορτηγό που φέρει γερανό, για χρήση σε δύσβατους χώρους με 
το οποίο θα προσδένονται οι προς κοπή κλάδοι και θα 

κατέρχονται ελεγχόμενα. 

1 

4 Ανυψωτικά μηχανήματα  (ΜΕ) με ανυψωτική ικανότητα  από 
12,00μ. και άνω ενώ το ένα  εξ αυτών να έχει από 20,00μ. και άνω 

3 

5 Σάρωθρο (ΜΕ) με αναρροφητική ικανότητα περίπου 160 

m
3
/min και χωρητικότητα κάδου έως 7 m

3
. 

1 
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                     Μηχανήματα – Λοιπός   

εξοπλισμός   

Κατ' ελάχιστο 

6 Αλυσοπρίονα με λάμα διαφόρων μεγεθών  6 
7 Αλυσοπρίονα μειωμένου θορύβου (μπαταρίας) κατάλληλα για 

εργασία σε ώρες κοινής ησυχίας.     

2 

8 Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 2 
9 Φυσητήρες 3 
10 Καταστροφέα Πρεμνών   1 
11 Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων (για την μείωση του 

όγκου των υπολειμμάτων με ικανότητα θρυμματισμού κλαδιών 

διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm) ρυμουλκούμενος 

 

2 

12 Ψεκάστηκα με βυτίο τουλάχιστον 500lt 2 
14 Βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή     5 
15.  Κάδος Απορριμμάτων Τύπου SKIP     2 

Προσωπικό Κατ' ελάχιστο 
16 Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε/ Δασολόγο Π.Ε ή Τ.Ε)   2 

17 Ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων 5 

18 Χειριστές ΜΕ (καλαθοφόρων 2 για να είναι εφικτή η 

ταυτόχρονη εργασία 2 καλαθοφόρων  καθώς και 1 χείριστής 

σαρώθρου) 

3 

19 Οδηγούς  5 

20 Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό   6 

21 Τεχνικό ασφαλείας 1 
 

7.3. Δικαιολογητικά προσκόμισης της παραγράφου 7.2 

Α. Οχήματα –Μηχανήματα 

1. Φορτηγό για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 

στην οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή 

κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των 

εμπορευμάτων που δικαιούται να μεταφέρει το μικτό βάρος και το απόβαρο. β) Αποδεικτικό στοιχείο της 

ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο 

θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής 

του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο πρόσφορο 

τρόπο. γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων για τον έλεγχο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέσω της 

πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.                                        δ) 

Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). ε) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που 

να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να 

φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

2. Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία να 

αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα 

προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των εμπορευμάτων 

που δικαιούται να μεταφέρει το μικτό βάρος και το απόβαρο επιπλέον πιστοποιητικό καταλληλότητας για την 

αρπάγη β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της 

ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 

489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.                          γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων 

για τον έλεγχο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ε) Πιστοποιητικό 

καταλληλόλητας της αρπάγης ζ) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που να φαίνεται 
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ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. 

κυκλοφορίας, και η αρπάγη.  

4. Φορτηγό που φέρει γερανό: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται : 

Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα 

συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος των εμπορευμάτων που 

δικαιούται να μεταφέρει το μικτό βάρος και το απόβαρο, επιπλέον πιστοποιητικό καταλληλότητας του 

γερανού β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της 

ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 

489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων για τον 

έλεγχο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ε) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας της ζ) Μία (1) 

φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) 

φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

3. Ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρα) ΜΕ: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία να 

αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα 

προβλεπόμενα συνεργάτης του. β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ αντίγραφο του 

συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  

έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 

27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. γ) βεβαίωση πληρωμής των τελών 

κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής)  δ) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας από το 

οποίο θα προκύπτει το ύψος. ε) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ όψη που να φαίνεται ο 

αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. 

κυκλοφορίας. 

4. Σάρωθρο (ΜΕ) με αναρροφητική ικανότητα περίπου 160 m3/min και χωρητικότητα κάδου έως 7 

m
3
: α) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, β) βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια 

Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής), γ) Έγκριση τύπου (Μ.Ε) δ) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΡΟΣ όψη που να φαίνεται ο αριθ. κυκλοφορίας και Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ 

όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

Εάν κύριος του οχήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά, ΤΟΤΕ πρέπει 

να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ 

(εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί Ανάδοχος), στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος 

διάθεσης του οχήματος και λεπτομέρειες της συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό 

αντικείμενο) η χρονική δέσμευση αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των τριάντα έξι (36) μηνών, από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες καθώς και η 

ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση με έντεχνης υλοποίησης της σύμβασης. Στο 

σχέδιο θα υπάρχουν υπογραφές ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους (γνήσιο υπογραφής). 

Β. Μηχανήματα - Λοιπός   εξοπλισμός 

Για την απόδειξη παροχής τον μηχανημάτων  ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγια 

αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της επιχείρησης. Για τον Λειοτεμαχιστή 

φυτικών υπολειμμάτων Τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) που θα αναγράφεται ο τύπος και ο κυβισμός του 

κινητήρα και ότι η μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό είναι τουλάχιστον 100 mm καθώς και 

φωτογραφία του Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων. Για τους Κάδους Απορριμμάτων Τύπου SKIP το 

τιμολόγια αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της επιχείρησης και το πιστοποιητικό 

CE.  

Εάν κύριος του οχήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά, ΤΟΤΕ πρέπει 

να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ 

(εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί Ανάδοχος), στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος 

διάθεσης του οχήματος και λεπτομέρειες της συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό 

αντικείμενο) η χρονική δέσμευση αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των τριάντα έξι  (36) μηνών, από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες καθώς και η 

ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση με έντεχνης υλοποίησης της σύμβασης. Στο 

σχέδιο θα υπάρχουν υπογραφές ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους (γνήσιο υπογραφής). Εάν ο 
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ανάδοχος δεν είναι ό ίδιος που θα εκτελεί την αποκομιδή των φυτικών υπολειμμάτων πέραν των ως άνω ο 

φορέας που θα αναλάβει την συλλογή θα πρέπει να τηρούν:  σύστημα πιστοποίησης ήτοι ISO 9001, 18001, 

14001 και 39001 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής 

μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.      

Γ. Προσωπικό 

1. Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε/ Δασολόγο Π.Ε ή Τ.Ε): α) Πτυχίο β) αδείας ασκήσεων επαγγέλματος 

εφόσον απαιτείται η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2. Ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων: Οι ειδικοί τεχνίτες 

κλαδεύσεων θα πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001-45-ΕΚ καθώς και τα Π.Δ. 155/2004, Π.Δ. 

395/1994 και Π.Δ. 396/1994 να έχουν εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος (όπως στην εκτίμηση 

κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και 

ασφάλισης, πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης 

και ανάβασης, στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης σε φορητές κλίμακες και στη 

χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση κ.α ). 3. Χειριστές ΜΕ: την απαραίτητη άδεια χειριστή 

στην ανάλογη κατηγορία. 4. Οδηγοί: α) επαγγελματική άδεια οδήγησης,                                              5. 

Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό: κατάσταση προσωπικού της Επιχείρησης (τμήμα των πινάκων 

προσωπικού (Ε4)), που έχει εκδοθεί από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα-Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.  6. Τεχνικό ασφαλείας: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του Ν. 1568/85 όπως 

τροποποιήθηκε με το  Π.Δ 17/96, το Π.Δ 294/88  και Ν. 3850/ Φ.Ε.Κ 84
Α
/2/5/2010. Ο  τεχνικός ασφαλείας 

του οικονομικού φορέα μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης ΑΛΛΑ ως μέσον απόδειξης της 

επαγγελματικής σχέσης με τον οικονομικό φορέα  θα πρέπει να κατατεθεί η αναγγελία στο Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθεί το ιδιωτικό 

Συμφωνητικό με τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και έκθεση επαγγελματικού κινδύνου για τις 

υπό δημοπράτηση εργασίες.  

 

Οι ανωτέρω οδηγοί, χειριστές, γεωτεχνικοί λοιπό προσωπικό (πλην του τεχνικού ασφαλείας)  θα πρέπει να 

είναι  απ’ ευθείας (με εξαρτημένη σχέση εργασίας) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στη διάθεση του 

Οικονομικού Φορέα, -που υποβάλλει προσφορά-, ή του συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η δέσμευση 

συνεργασίας (τρίτος οικονομικός φορέας) οι  ανωτέρω άδειες οδηγών, χειριστών κλπ μπορεί να καλύπτονται 

αθροιστικά. Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, και ο υπεύθυνος έναντι του νόμου διαθέτει 

κάποιο από τα ανωτέρω προσόντα δεν απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου υπαλλήλου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  :Εγγυήσεις  

Α- Εγγύηση συμμετοχής  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο, 

σύμφωνα με το εδ. ε΄, παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

Β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα καθοριστεί από την σχετική διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Όροι Εκτέλεσης της σύµβασης – Εκτελεστικές  Συµβάσεις (άρθρα 130 & 202 του 

Ν.4412/2016)  

Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να προσέλθουν σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, 
προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 
σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Η διάρκεια της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ  ορίζεται έως (3) έτη από την υπογραφή της  ή  μέχρι 

εξάντλησης του συνόλου του συμβατικού ποσού . 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 
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 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  

Η εκτελεστική σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προµήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,  κατά τα 

προβλεπόµενα από την παρούσα διακήρυξη.  

 

Όροι Ανάθεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά και 

υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η 

σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής 

σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

 

2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο. 

 

3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον ανάδοχο της Συμφωνίας – Πλαίσιο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') (Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 3373/390(ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του (Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

των εν γένει ΝΠ(( κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.( 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4493/24.4.1975 

όμοια ( ΦΕΚ Β΄489). 

 

4.Αν ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης 

Εκτελεστικής Σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

συμφωνίας-πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

5.Ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες 

διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο 

εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού 

εγγράφου τον προμηθευτή. 

 

6. Για Εκτελεστικές Συμβάσεις η αθροιστική αξία των οποίων κατ’ έτος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

20.000,00€ άνευ ΦΠΑ, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι η αρμόδια επιτροπή του δήμου. 

 

7. Για Εκτελεστικές Συμβάσεις η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ, αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 
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Άρθρο10ο . Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο 

Οι εργασίες διευθύνονται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια τους, αυτοπρόσωπα από Γεωτεχνικό  του αναδόχου, 

αποδεκτό από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Πρασίνου). Για τη σωστή, έγκαιρη και 

έντεχνη εκτέλεση τους κρίνεται απαραίτητη η παρουσία γεωτεχνικού καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, γι’ αυτό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί το πτυχίο του και η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος του. 

 

Άρθρο 11ο . Ατυχήματα, ζημιές και μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση για 

την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στο χρόνο που θα εκτελούνται οι 

εργασίες  και είναι ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού 

προσωπικού είτε από εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στις εργασίες. Μόλις αρχίζουν σε κάθε 

περιοχή οι εργασίες και σ' όλη τη διάρκεια που θα εκτελούνται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές 

του δαπάνες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να κάνει πλήρη σήμανση του χώρου των 

εργασιών, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης. Η σήμανση θα γίνεται όπως ορίζει ο 

Νόμος με κατάλληλα ευδιάκριτα μέσα, μέρα και νύκτα καθώς και σήματα για να διασφαλίζεται η 

κυκλοφορία. 

 

Άρθρο 12ο . Εξοπλισμός. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευθεί και να διαθέσει όλα τα υλικοτεχνικά μέσα (οχήματα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.) και όλα τα αναλώσιμα (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας, κ.α.), καθώς και 

τα εργαλεία και το προσωπικό που χρειάζονται για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών όπως 

ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες αναλύσεις και προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 13ο . Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον  βαρύνουν 

αποκλειστικά. Για το συμφωνητικό, Για θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων και θέσεις χώρου εργασιών  

γενικά, Για προσπελάσεις προς τους χώρους εργασιών και τις θέσεις για τη λήψη και αποθήκευση κάθε 

είδους υλικών. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για τις υπηρεσίες (μισθώματα, 

αποθήκευση, ασφάλιση, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.) Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε 

εργασιακές γενικά δυσχέρειες ή που προέρχονται από βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και από την 

μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων ή του εργατοτεχνικού προσωπικού. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις 

που οφείλονται σε πρόσθετα έργα και σε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την ανεμπόδιστη και ομαλή 

λειτουργία της κυκλοφορίας των πεζών, οχημάτων κ.λ.π. Οι δαπάνες ενημέρωσης και εξασφάλισης με 

σήματα σύμφωνα με αυτά που ισχύουν και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού 

από κάθε κίνδυνο με σήμανση ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου και εργοταξίου του αναδόχου. Οι 

δαπάνες απομάκρυνσης των κάθε φύσεως αχρήστων υλικών (μπάζα, κομμένα κλαδιά κ.λ.π.) από τον τόπο 

των εργασιών. Κάθε δαπάνη γενικά έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών-Συμβατικό αντικείμενο 

Η σύμβαση έχει διάρκεια 36  μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί μέρους εργασίες και να 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στα πλαίσια της παραπάνω συνολικής προθεσμίας, δηλαδή εντός 36 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται σταδιακά, 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής του δήμου. Ο δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να αναθέτει στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, συμπληρωματικές ή 

παρόμοιες υπηρεσίες. Η  διάρκεια  παροχής  των  υπηρεσιών ορίζεται  σε 36  μήνες  (3  έτη)  ή  νωρίτερα  

εφόσον  ο προϋπολογισμός της μελέτης εξαντληθεί πριν το διάστημα αυτό. Επειδή το φυσικό αντικείμενο 

της παρεχόμενης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση την κλάδευση ή κοπή δέντρων καθώς και ψεκασμό 
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πεύκων για λόγους ασφαλείας (μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης 

πυρκαγιάς ) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προ 

υπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. 

(α), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα 

στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως 

ακολούθως. Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας 

είναι ενιαίο, η σειρά των εργασιών πρέπει να γίνεται συντονισμένα και με συγκεκριμένη χρονική ακολουθία 

και η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα την μη ορθή εκτέλεση του 

ΣΥΝΟΛΟΥ της εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν 

από το συμφωνημένο χρόνο όπως αυτός θα ορίζεται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση, τότε ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της 

συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από 

το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή 

μερική παράδοση, περισσότερο από 20 ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου ως ποινική 

ρήτρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την καθυστέρηση 

αυτή δε θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, και ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από 

κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Διαδικασία εκτέλεσης-παρακολούθησης εργασιών 

Η παρακολούθηση των εργασιών πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Περιεχόμενο των τιμών τιμολογίου 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα εξαντλείται το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου. Καμία αξίωση 

ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στη περαίωση υπηρεσιών που έγιναν χωρίς 

έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη των εργασιών, ακόμα και αν οι μεταβολές 

αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, 

από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που 

έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. Σε 

περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω 

επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο της παρακολούθησης των εργασιών . Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο στο οποίο θα περιγράφονται οι εκτελούμενες εργασίες 

και το οποίο θα υποβάλλεται καθημερινά στην Υπηρεσία, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά 

και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας να παίρνει, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας 

για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π. . 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά 

την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.». 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να 

ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στον Δήμο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του 

απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα  ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

 

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να :  

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο ανάδοχος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση 

εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους 
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εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, 

υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

- Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει 

προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας Κινήσεως. Να 

τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει 

περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει 

τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 

-Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους 

διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

-Να προστατεύει την υπάρχουσα χλωρίδα και να μην κόβει ή κλαδεύει δένδρα χωρίς άδεια του Δήμου, να 

απομακρύνει την υπάρχουσα βλάστηση, οποιοδήποτε υλικό, κλαδιά, φύλλα, σκουπίδια άμεσα και να 

καθαρίζει επιμελώς το χώρο που-έχει εκτελέσει τις εργασίες και τον περιβάλλοντα χώρο που τυχόν θα 

υπάρχει. Τα κλαδιά θα τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη διέλευση πεζών ή οχημάτων. Τα δε 

άλλα φύλλα και λοιπά υλικά θα τοποθετούνται σε σάκους, όλα δε τα προϊόντα κλαδεμάτων, κοπών και 

καθαρισμού χώρων θα απομακρύνονται αυθημερόν, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 

- Ο ανάδοχος θα παραδίδει τις περιοχές στις οποίες θα γίνεται κλάδευση π.χ δεντροστοιχιών 

απαλλαγμένες από φυτικά υπολείμματα γι΄ αυτό στις περιοχές που θα γίνεται κλάδεμα δεντροστοιχίας 

θα καθαρίζονται με μηχανικό σάρωθρο έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η υπηρεσία καθαριότητας με 

επιπλέον εργασίες.  

-  Για την ελαχιστοποίηση των φυτικών  υπολειμμάτων κατά την διάρκεια κλάδευσης δεντροστοιχιών 

με σκοπό την μείωση της όχλησης των διερχόμενων πεζών και οχημάτων ο ανάδοχος  θα είναι  

υποχρεωμένος να διαθέτει επιτόπου ειδικό   Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων .  

- Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί βράδυνες ώρες σε περιοχές όπου υπάρχουν έντονα 

κυκλοφοριακά προβλήματα για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό μειωμένου 

θορύβου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Λογαριασμοί – Κρατήσεις 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ανά μήνα. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις 

και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις κατά το χρόνο υποχρέωσης καταβολής τους. Για τις 

πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα απαραίτητα σύμφωνα με το νόμο 

δικαιολογητικά μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο 

παρακολούθησης εργασιών, στο οποίο θα περιγράφονται οι υπηρεσίες και οι εκτελούμενες εργασίες, τα 

μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά που προσκομίσθηκαν και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά 

την εκτέλεση των εργασιών. Θα σημειώνεται η ποσότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν ανά ημέρα θα 

εγκρίνεται από τον επιβλέποντα και σύμφωνα με αυτό θα καταρτίζεται επιμετρητικός πίνακας εργασιών ο 

οποίος θα συνοδεύει κάθε λογαριασμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Ατυχήματα και ζημιές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι στην 

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το 

Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους 

(εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η 

υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για 

τυχόν σωματικές βλάβες, ή ζημίες προκαλούμενες κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, σε ξένη 

ιδιοκτησία ή σε έργα του Δημοσίου, του Δήμου και εν γένει προς οιονδήποτε τρίτον. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Προσωπικό αναδόχου 
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Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις εργασίες θα πρέπει να είναι τεχνικά καταρτισμένο και να έχει 

εμπειρία στους τομείς απασχόλησης του και θα ασφαλίζεται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Το 

προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας και να 

έχει πλήρη εξοπλισμό Ασφαλείας κατά την εργασία του. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό που θα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον το απαραίτητο προσωπικό όπως απαιτείται από τη 

διακήρυξη. Ο ανάδοχος είναι βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού 

και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, 

ατυχήματα, δώρα κλπ). O Δήμος δεν έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό του και να το ελέγχει ως προς την ορθή και ευγενική του 

συμπεριφορά προς τους δημότες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Φύλαξη υλικών-προστασία υπάρχουσας κατάστασης 

Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Την 

αποκλειστική ευθύνη φύλαξής τους θα έχει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα 

φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της 

λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, 

αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο ανάδοχος 

προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή δένδρων και θάμνων των 

οποίων η κοπή δεν είναι ζητούμενο και προϋπόθεση των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Πρόληψη ατυχημάτων-μέτρα προστασίας 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων βοηθειών και 

φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 2094/25.11.92 (ΦΕΚ 182 τεύχος Α 

του 1992) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους 

δρόμους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π., με 

τα Π. . 778/80 και 1073/81 « Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ» και να εκπονήσει 

με ευθύνη του (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) κάθε σχετική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 

των έργων κ.λ.π.. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Παραλαβή υπηρεσιών 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από ειδικά προς τούτο διορισμένη Επιτροπή Παραλαβής πριν από την 

πληρωμή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα παραδοτέα που προσκόμισε ο Ανάδοχος, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης 

και τους λόγους της απόρριψης. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, 

κοινοποιούνται  και στον Ανάδοχο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του 

παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος 

δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο 

Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά 

τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.   

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
 - Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. Στερείται, όμως, 

το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που 
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τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του 

ανατέθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
ο
 - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχος  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε 

το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα 

πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, 

η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 

Ηράκλειο Αττικής 05/07/2020 

 

 

             Η Συντάξασα                                                 Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                         Θεωρήθηκε   

       Ο Προϊστάμενος                                                        Ο Προϊστάμενος  

                                                                             Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                       Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                               & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

         Χρυσούλα Μπατάλια                                Μαρίνος Μαραγκός                                              Ηλίας Ανδρ. Καρώνης                      
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 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(διάρκειας τριών ετών)» 

 

 

        A.M. : 21ΔΠ/2020 

 Προϋπολογισμός :570.400,00€ 

                   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

-------------------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

α/α Περιγραφή  Υπηρεσίας Μονάδα  

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος                  

(ΕΥΡΩ) 

Ενιαίο  

ποσοστό  

έκπτωσης % 

Τιμή Μονάδος μετά 

την  

έκπτωση (€) 

1. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 10-12 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 150,00   

2. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 12-16 m σε πλατείες 

,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 170,00   

3. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 12-16 m σε νησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 238,00   

4. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 16-20 m σε πλατείες 

,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 255,00   

5. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 16-20 m σε νησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 380,00   

6. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους άνω  20,00m σ σε 

πλατείες , πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 420,00   

7. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους άνω  20,00mνησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 500,00   

   

8. Ψεκασμός με βιολογικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν για 

την καταπολέμηση της 

πιτυοκάμπης 

ΤΕΜ. 11,00   

9. Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 

σε μη ψεκασμένα πεύκα 

ΤΕΜ. 4,50   
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10. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 

χειριστή σε μη φυτεμένους 

χώρους 

ΣΤΡ 40,00   

   

11. Εγκατάσταση  

προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα  μετά της 

προμήθειας. 

ΣΤΡ 8.000,00   

   

12  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 

μετά της           προμήθειας. 

ΤΕΜ. 120,00   

13. Εγκατάσταση Δέντρων Δ6 μετά 

της             προμήθειας. 

ΤΕΜ. 170,00   

14. Υποστύλωση δένδρου με την 

αξία του πασσάλου για μήκος 

πασσάλου μέχρι 2,50 m 

ΤΕΜ. 3,00   

15.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 

μετά της     προμήθειας. 

ΤΕΜ. 30,00   

16.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ6 

μετά της  προμήθειας. 

ΤΕΜ. 45,00   

17. Εγκατάσταση Ποώδη πολυετή, 

ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ 

φυτά κατηγορίας Π2 μετά της  

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 2,00   

   

18. Έλεγχος, συντήρηση και 

επισκευή αρδευτικού δικτύου  

ΣΤΡ. 1.300,00   

      

19. Παραγωγή Διάθεση και 

ενσωμάτωση κομπόστ 

Τον. 58,00   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

   ------------------------------------------------ 

(Υπογραφή- Σφραγίδα)  

 

Ηράκλειο Αττικής 05/07/2020 

 

 

             Η Συντάξασα                                   Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε                                                 Θεωρήθηκε   

                                                                            Ο Προϊστάμενος                                                      Ο Προϊστάμενος  

                                                              Τμήματος Πρασίνου, Πολ. Προστασίας                Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

                                                                       & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

           

    Χρυσούλα Μπατάλια                    Μαρίνος Μαραγκός                                            Ηλίας Ανδρ. Καρώνης





 
 

Σελίδα 1 
 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Περιγραφή  Υπηρεσίας Μονάδα  

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος                  

(ΕΥΡΩ) 

1. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 10-12 m 

σε νησίδες, πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 150,00 

2. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 12-16 m 

σε πλατείες ,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 170,00 

3. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 12-16 m 

σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 238,00 

4. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 16-20 m 

σε πλατείες ,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 255,00 

5. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους 16-20 m 

σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 380,00 

6. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους άνω  

20,00m σε πλατείες , πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 420,00 

7. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, ύψους άνω  

20,00m σε νησίδες ,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 500,00 

 

8. Ψεκασμός με βιολογικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν για την 

καταπολέμηση της πιτυοκάμπης 

ΤΕΜ. 11,00 

9. Κοπή και κάψιμο κουκουλιών σε μη 

ψεκασμένα πεύκα 

ΤΕΜ. 4,50 

 

10. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 

μη φυτεμένους χώρους 

ΣΤΡ 40,00 

 

11. Εγκατάσταση  προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα  μετά της προμήθειας. 

ΣΤΡ 8.000,00 

 

12  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 μετά της           

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 120,00 

13. Εγκατάσταση Δέντρων Δ6 μετά της             

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 170,00 

14. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 

m 

ΤΕΜ. 3,00 

15.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 μετά της     

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 30,00 

16.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ6 μετά της           

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 45,00 
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17. Εγκατάσταση με Ποώδη πολυετή, ετήσια, 

διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 

μετά της  προμήθειας. 

ΤΕΜ. 2,00 

 

18. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή 

αρδευτικού δικτύου  

ΣΤΡ. 1.300,00 

    

19. Παραγωγή Διάθεση και ενσωμάτωση 

κομπόστ 

Τον. 58,00 

 

Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η ενδεικτική δαπάνη για την 

εκτέλεση αυτών, δίδονται, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία στον ανωτέρω πίνακα. Οι 

προαναφερόμενες ενδεικτικές κατηγορίες εργασιών συντήρησης Πρασίνου δεν αποκλείουν 

την ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί.  

Οι τιμές του πίνακα περιλαμβάνουν την ενδεικτική δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας, 

συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και εργαλείων, της επάλειψης των τομών,  της δαπάνης απομάκρυνσης των 

προϊόντων καθώς και της αφαίρεσης του πρεμνού σε περίπτωση κοπής. 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ 

 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [2020-145452], ημερομηνία [30-10-2020] 

  Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 2020/S 215-527451 ημερομηνία [04-11-2020] 

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/) ΑΔΑΜ: 20PROC007594947  

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090084629 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.iraklio.gr 

Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός και αριθμός: ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2 

Ταχ. κωδ.: 14121 

ΜΑΡΓΙΩΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΜΑΡΙΑ 

Τηλέφωνο: 2132000282-283 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: promithes@iraklio.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (Διάρκειας τριών ετών) 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο είναι η ανάθεση της λειτουργικής αναβάθμισης μέρους 

των δεντροστοιχιών, αλσών, πλατειών, νησίδων, παιδικών χαρών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Η παραπάνω 

ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι το αρμόδιο Τμήμα 

Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής δεν διαθέτει τα μέσα –

ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό - για να εκτελέσει όλες τις εν λόγω 

εργασίες, στον απαιτούμενο χρόνο. Σαν λειτουργική αναβάθμιση νοούνται όλες οι 

υπηρεσίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή 

κατάσταση, εικόνα και υγεία των δέντρων αλλά και παράλληλα τη διατήρηση της 

προσβασιμότητας, της αισθητικής και της ασφάλειας των χώρων πρασίνου του Δήμου, έτσι 

ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 

 

 

 

 

http://www.iraklio.gr/
mailto:promithes@iraklio.gr
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: Ηλ. 

ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / 

Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 
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Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 
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Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 

Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι 

/ Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 

Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι 

/ Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 

στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / 

Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 





Σελίδα 122 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε 

σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί 

φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης 

/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Ποσό 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Ποσό 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του 

σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
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προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Όσον 

αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 

για την εξασφάλιση της ποιότητας: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από:    α) τον ίδιο τον πάροχο 

υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 

ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, 

ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν΄να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
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β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο 

εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  23937/05-11-2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

FAX: 

MAIL: 

 

 

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά 

 

1. Στο πλαίσιο διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 23937/05-11-2020 

Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά: 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

α/α Περιγραφή  Υπηρεσίας Μονάδα  

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος                  

(ΕΥΡΩ) 

Ενιαίο  

ποσοστό  

έκπτωσης 

% 

Τιμή Μονάδος 

μετά την  

έκπτωση (€) 

1. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 10-12 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 150,00   

2. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 12-16 m σε πλατείες 

,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 170,00   

3. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 12-16 m σε νησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 238,00   

4. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 16-20 m σε πλατείες 

,πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 255,00   

5. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους 16-20 m σε νησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 380,00   
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6. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους άνω  20,00m σ σε 

πλατείες , πάρκα κλπ 

ΤΕΜ. 420,00   

7. Κλάδεμα ή κοπή δένδρων, 

ύψους άνω  20,00mνησίδες 

,πεζοδρόμια , κλπ 

ΤΕΜ. 500,00   

   

8. Ψεκασμός με βιολογικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

για την καταπολέμηση της 

πιτυοκάμπης 

ΤΕΜ. 11,00   

9. Κοπή και κάψιμο 

κουκουλιών σε μη 

ψεκασμένα πεύκα 

ΤΕΜ. 4,50   

 

10. Βοτάνισμα με 

βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα 

πεζού χειριστή σε μη 

φυτεμένους χώρους 

ΣΤΡ 40,00   

   

11. Εγκατάσταση  

προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα  μετά της 

προμήθειας. 

ΣΤΡ 8.000,00   

   

12  Εγκατάσταση Δέντρων Δ5 

μετά της           προμήθειας. 

ΤΕΜ. 120,00   

13. Εγκατάσταση Δέντρων Δ6 

μετά της             

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 170,00   

14. Υποστύλωση δένδρου με 

την αξία του πασσάλου για 

μήκος πασσάλου μέχρι 

2,50 m 

ΤΕΜ. 3,00   

15.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ5 

μετά της     προμήθειας. 

ΤΕΜ. 30,00   

16.  Εγκατάσταση Θάμνων Θ6 

μετά της  προμήθειας. 

ΤΕΜ. 45,00   

17. Εγκατάσταση Ποώδη 

πολυετή, ετήσια, διετή, 

βολβώδη κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2 μετά της  

προμήθειας. 

ΤΕΜ. 2,00   

   

18. Έλεγχος, συντήρηση και 

επισκευή αρδευτικού 

δικτύου  

ΣΤΡ. 1.300,00   
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19. Παραγωγή Διάθεση και 

ενσωμάτωση κομπόστ 

Τον. 58,00   

      

 

Η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

    ……………………………………………… 

     (Ημερομηνία και υπογραφή) 

 

 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την 
ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν την παρούσα με χρήση προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να την αυθεντικοποιήσουν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, 
στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικης Επιστολής  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ............................................................................ 

Κατάστημα: ………………………………………….. 

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) 
Ημερομηνία έκδοσης…….................. 

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟ ………. 

 

Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ν …. (αύξων αριθμός)/ Εκτελεστικής Σύμβασης, υπ’ αρ ............... για 

€....................1 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των Ευρώ .................. (και 

ολογράφως) 
1
 ………..…………..………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ {Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (την πλήρη επωνυμία) ………………………………………………… με Α.Φ.Μ ........................... , 

και διεύθυνση οδός ………………. Αριθμός …..… ΤΚ ............. , } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….………………….............οδός...................................αριθμός................ΤΚ…… 

β)……….……………………….οδός..................................αριθμός.................ΤΚ…… 

γ)………………………………..οδός..................................αριθμός.................ΤΚ…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

για την καλή εκτέλεση των όρων του Συμφωνητικού της ν …. (αύξων αριθμός) Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί 

μαζί σας στο πλαίσιο της υπ’αρ……………… (ΑΔΑΜ:……..) Συμφωνίας-Πλαίσιο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» και την υπ’αρ………….. (ΑΔΑ:……, ΑΔΑΜ         ) 

Απόφαση Κατακύρωσης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου κατόπιν της υπ’αρ.………/202…. Πρόσκλησή σας με 
Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ……….. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την …/…/20…, με αντικείμενο 

……………………………. (σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης) συνολικής εκτιμώμενης αξίας ……………….€ (αριθμητικά η 
ενδεικτική αξία σύμφωνα με την πρόσκληση) χωρίς ΦΠΑ 24% και το οποίο ποσόν καλύπτει το πέντε (5) % επί της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις παρ. 1β και 1γ του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016    
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), ποσού ..................... (αριθμητικά η αξία του προς υπογραφή συμφωνητικού) Ευρώ. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την 
2 ............. 

(ημερομηνία λήξης ισχύος 

της εγγυητικής επιστολής) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 





Σελίδα 138 
 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

1 
Αναγράφεται αριθµητικώς ή και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

2 
Αναγράφεται ο χρόνος λήξης της ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες από το συµβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI–Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                  Ηράκλειο Αττικής: ….-…-2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αρ. πρωτ. :  οικ.  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ» 

Κ.Α. 10-6263.001 ποσό 570.400,00€ 

(συνολικής αξίας 570.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

Σήμερα ….-….-20… ημέρα …………, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου Αττικής 

ανάμεσα στους συμβαλλόμενους: 

 

Τον Νικόλαο Μπάμπαλο, Δήμαρχο, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και 

την 

την εταιρεία «……………………..» με έδρα ………….., επί της …………….., Α.Φ.Μ. 

………… Δ.Ο.Υ …………., που εκπροσωπείται νόμιμα από την  ……………. με στοιχεία 

ΑΔΤ ……………… . 

 

στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση, με την με αριθ. …../….-….-20… απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 

-2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Β. Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω 

σύμβασης: 

1. Την με αριθ. 280/11-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
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οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 

2020. 

2. Την με αριθ. πρωτ. 136422/34354/23-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

μας οικονομικού έτους 2020. 

3. Τη με αρ. 21ΔΠ/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά  την 

υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο αστικό 

πράσινο» 

4. Το με αρ. πρωτ. 14670/27-7-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

5. Το με αρ. 20REQ007284408 πρωτογενές αίτημα της ανωτέρω Διεύθυνσης. 

6. Τις με αρ. Α-…….. ποσού ………….., Α-……….. ποσού ………….., Α-

………… ποσού ………….., Αποφάσεις Ανάλυψεις Υποχρέωσης ( ΑΔΑΜ: 

……………). 

7. Την με αρ. …../……… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών με ΑΔΑ: 

………………… 

8. Τη με αρ. …/……. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την πηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο αστικό 

πράσινο». 

9. Τη με αρ. ……../……../……-….-20…. απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης. 

10. Την …../20… πράξη του ……….΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

11. Την με αρ. πρωτ. ………/….-…-2020 ανακοίνωση κατακύρωσης 

Αναθέτει 

Στον 2
ο
 συμβαλλόμενο την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές παρεμβάσεις αναβάθμισης 

στο Αστικό πράσινο» 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα Συµφωνία-Πλαίσιο είναι µια γενική συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στην οποία αποτυπώνονται εκ των 
προτέρων κάποιοι ή όλοι οι όροι βάση των οποίων     θα εκτελεστούν οι µελλοντικές 
εκτελεστικές συµβάσεις που θα συναφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναφερόµενης 
στο επόµενο άρθρο 3 της παρούσας, συγκεκριµένης περιόδου αυτής της συµφωνίας. 
Η Συµφωνία - Πλαίσιο δεν δηµιουργεί από µόνη της µια νοµικά δεσµευτική 
σύµβαση και δεν αποτελεί δηµόσια σύµβαση, σε αντίθεση µε τις επιµέρους 
εκτελεστικές συµβάσεις που συνάπτονται βάσει των   συµφωνιών αυτών. 

Η Συµφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να 

παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών 

συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας- πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον 

κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε 
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εκτελεστικής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι  στη  συµφωνία-πλαίσιο  δεν δικαιούνται 

αποζηµίωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο είναι  η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε 

βάθος τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις 

αντίστοιχες ανάγκες για την  υπηρεσία  με τίτλο « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (διάρκειας τριών ετών)» του Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής. 

 

Σαν λειτουργική αναβάθμιση νοούνται όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των 

δέντρων αλλά και παράλληλα  τη  διατήρηση  της  προσβασιμότητας,  της  αισθητικής  και  

της  ασφάλειας  των  χώρων πρασίνου   του   Δήμου,   έτσι   ώστε   να   ανταποκρίνονται   

πλήρως   στο   σκοπό   για   τον   οποίο κατασκευάστηκαν, ενώ προβλέπονται  πάσης 

φύσεως εργασίες αναβάθμισης του Αστικού Πρασίνου, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου και 

αναλυτικότερα: (παρατίθεται οι πίνακες της οικονομικής του προσφοράς. 
  
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της Συµφωνίας – Πλαίσιο και των επιµέρους Εκτελεστικών 

Συµβάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ’αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 

(ΦΕΚ Β’ 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισµού διαδικασίας 

επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχηµάτων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει 

ΝΠ∆∆ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οικ.4993/745/24.04.1975 όµοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489), του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.∆.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Χρόνος έναρξης ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του 

υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 

38, ̟αρ.7 του Ν.4412/2016). 

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από 

την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης. 

Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµπλήρωση του χρόνου 

διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που 

συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας - πλαίσιο, µπορεί να 

υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας-πλαίσιο. 

 

Χρόνος έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης 

του υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 

38, ̟αρ.7 του Ν.4412/2016). 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύµβασης θα ορίζεται για κάθε εργασία 

μετά από συμφωνία µε την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα 

αυτής. 

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύµβασης συνυπολογιζόµενου του 

χρόνου  εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται 
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σε τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες και δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία του χρόνου 

έναρξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, προ της 

υπογραφής του  Συµφωνητικού, προσκόµισε την υπ’αρ. …………….. εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρµογής όλων των όρων της σύµβασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

………………………, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού # €# . 

 

Ο χρόνος ισχύος της είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο εκτέλεσης του 

αντικειµένου της σύµβασης, ήτοι έως …………. 

 

Θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση µε το χρόνο συνολικής 

διάρκειας της Συµφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 

ποσότητας των αγαθών ή του  τµήµατος  της  υπηρεσίας  που  παραλήφθηκε  οριστικά  

µέσω  των  εκτελεστικών  συµβάσεων.  Εάν  στο  π̟ρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω  σταδιακή αποδέσµευση 

γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του   

εκπρόθεσµου. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση 

του αρµόδιου συλλογικού οργάνου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. β) της περ.8 

του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής έναντι των συµµετεχόντων στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικών 

φορέων. 

Η εγγύηση: 

Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης 

και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειµένου των εκτελεστικών συµβάσεων. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της συµφωνίας-πλαίσιο κατά το επόµενο άρθρο 5 της 

παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την  τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η συµφωνία-πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 

οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η συµφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-

πλαίσιο, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε µια α̟ό τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του υποάρθρου 2.5.4 και, ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από      τη διαδικασία σύναψης της συµφωνίας-πλαίσιο, 

γ) η συµφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων 

που  υπέχει από τις  Συνθήκες  και την Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η οποία  έχει αναγνωριστεί µε  

απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Ηρακελείου. Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. 35-6142.009 , σχετικές πιστώσεις του 

προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2020-2021-2022-2023. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΌΡΟΙ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ 

Η συµφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να 

παραγγείλει αγαθά κ α ι    υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιµή που έχει 

προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της  Συµφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση 

και το συµβατικό τίµηµα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών 

συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον 

κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε 

εκτελεστικής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται 

αποζηµίωσης. 

 

Κάθε Εκτελεστική Σύµβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συµφωνίας – Πλαίσιο θα 

διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας – Πλαίσιο, που έχει 

συναφθεί µε τον Ανάδοχο θα συνδέεται δε, µε τη φύση των υπηρεσιών που υποχρεούται 

κάθε φορά να εκτελέσει. 

Οι Εκτελεστικές Συµβάσεις θα συνάπτονται µε τον ανάδοχο της Συµφωνίας – Πλαίσιο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/2016 τεύχος Α') ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

και τα αναφερόµενα στην Υ.Α 3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισµού 

διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων 

και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53» όπως 

τροποποιήθηκε µε την 4493/24.4.1975 όµοια ( ΦΕΚ Β΄489), λαµβάνοντας υπόψη τη 

σχετική πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 

211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νοµικές παραδοχές της πράξη, του V II      

Τµήµατος Κλιµακίου Προλη̟τικού Ελέγχου ∆απανών). 

Οι Εκτελεστικές Συµβάσεις της Συµφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται σύµφωνα µε τους 

όρους της Συµφωνίας-Πλαίσιο, τα ειδικότερα αναφερόµενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 της 

διακήρυξης κατόπιν γραπτής διαβούλευσης όπως περιγράφεται στο επόµενο άρθρο 10 της 

παρούσας Συµφωνίας-Πλαίσιο. 

Η νέα προσφερόµενη τιµή δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή µε την οποία ο 

προσφέρων συµµετέχει στη Συµφωνία πλαίσιο για το κάθε είδος και υπηρεσία. 
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Αν ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης 

Εκτελεστικής Σύµβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο,η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και η 

διαδικασία µαταιώνεται. 

Ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος δύναται να µην υποβάλει προσφορά σε µία ή περισσότερες 

διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύµβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση 

αυτή συνυποβάλλει πλήρη κ α ι   λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός 

του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και 

ειδοποιεί µέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό της 

εκτελεστικής σύµβασηςµέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Συµφωνίας-Πλαίσιο και η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας-̟λαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016): 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 

στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και  βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και 

τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές  και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρµοδιότητάς τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

 

Α. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόµενης Εκτελεστικής Σύµβασης, ο 

συµβαλλόµενος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, 

εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% χωρίς Φ.Π.Α. της 

συµβατικής αξίας έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης ̟που θα του ανατεθεί, θα είναι δε 

σύµφωνη µε τα οριζόµενα στη  με αρ. ………. διακήρυξη. 

Β. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης  

Πέραν των απαιτούµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συµβάσεων, ο 

συµβαλλόµενος για την εγγυηµένη - διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών– καλή 

λειτουργία της προµήθειας και, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 215 του Ν.4412/2016, 

των επισκευών των οχηµάτων, θα καταθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της εκάστοτε Εκτελεστικής 

Σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α., θα είναι δε σύµφωνη µε τα οριζόµενα στη με αρ………… 

διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε 
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το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 

στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Η εκτελεστική σύµβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: α) Η προµήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µ 

έ ρ η ,    ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυηµένης λειτουργίας και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόµενα από την 

παρούσα και τη διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 

221του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

την  καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με 

απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 

εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, 

στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 

όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί 

να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης 

µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόµενα στη με αρ. 

23937/05-11-2020 διακήρυξη. 

Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης της προµήθειας των αγαθών µπορεί να παρατείνεται υπό 

τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (̟αρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016): 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύµβασης” του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής 

µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 

εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόµενου άρθρου της 

παρούσας. 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την ε̟πιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υ λ ι κ ό,         τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το  υλικό,  η  ποσότητα  και  

ο  αριθµός  της  σύµβασης  σε  εκτέλεση  της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

Παράταση διάρκειας σύµβασης (̟αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016) 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 

που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι 

το 50% αυτής, ύστερα από   σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περι̟τώσεις ̟που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου36. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 

διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας 

εργασίας πέραν από το συμφωνημένο χρόνο, όπως αυτός θα ορίζεται στην εκάστοτε 

εκτελεστική σύμβαση, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος λόγω της καθυστέρησης αυτής 
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να καταβάλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των 

εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το 

λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του 

την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από 20 ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης 

θα καταπέσει υπέρ του δήμου ως ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για 

τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή δε θα 

δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, και ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα 

από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. 

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά ̟ου συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ποινικές Ρήτρες: 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Συγκεκριμένα, για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας 

παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή µε 

απόφαση Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει 

να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης. 
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Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόμως όχημα του Δήμου στις 

εγκαταστάσεις του, αρνούμενος την παράδοσή του, με οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε 

περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης της κινητής περιουσίας του Δήμου, θα κηρύσσεται 

έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ–ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ–ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού 

χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δ ε ν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 

µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο  συµβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες  κυρώσεις. Η επιστροφή των 

υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Απόρριψη παραδοτέου: Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 

ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί  της συμβατικής αξίας, 

µε απόφαση του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, 

µέσα σε τακτή  προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύµβασης, ο δε πάροχος των υ̟ηρεσιών θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. (άρθρο 220 παρ.1 

Ν.4412/16) 36 Η ως άνω περίπτωση αφορά σε παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση - τροποποίηση υπόκειται 

στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 220 

παρ.2 Ν.4412/16).  

ΑΡΘΡΟ 18  

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τρόπος τιµολόγησης Υπηρεσιών: Η τιµολόγηση θα πραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε 

κατακυρωθέν  (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης. 

Οι κατακυρωθείσες τιµές βάσει των τελικώς προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. 

Τρόπος  πληρωµής: 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
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Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Σε περίπτωση που στην εκτελεστική σύμβαση δίνεται η δυνατότητα 

τμηματικών παραδόσεων τότε ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και σε αυτές 

τις τμηματικές παραδόσεις.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το 

υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύµβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται 

έκπτωτος από την Συµφωνία-Πλαίσιο, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατά̟τωσης της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της Συµφωνίας-Πλαίσιο ή και των Εκτελεστικών Συµβάσεων 

που έχει υπογράψει. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλε̟όµενος από το άρθρο 74 

του Ν.4412/2016 αποκλεισµός του από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων 

συµβάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή των Εκτελεστικών Συµβάσεων ή εξ αφορµής τους, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσ̟πάθεια για φιλική επίλυσή 

τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των α̟οφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ 

εφαρµογή των άρθρων 19 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις», 13 

«Παραλαβή Υπηρεσιών έκαστης εκτελεστικής σύμβασης», 16 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη 

παράδοση εργασιών-Ποινικές ρήτρες» και 17 «Απόρριψη συµβατικών υλικών - Απόρριψη 

παραδοτέου – Αντικατάσταση» καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύµβαση, µέσα σεανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής α̟όφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β) 

και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) 

ηµερών α̟ό την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς α̟ορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδή̟οτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 

ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Aναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  αποτελούν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.1  

περιπτ.  42  του Ν.4412/2016: 

 η υπ’αριθμ.21ΔΠ/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής  
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 η αρ. 23937/05-11-2020 Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  

 η προσφορά του αναδόχου 

 η υπ’αρ. …………..2020 (Α∆Α:…….., Α∆ΑΜ: ….AWRD ) κατακυρωτική πράξη 

Ο.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες 

προκειµένου να υλοποιηθεί το αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο κατά τρόπο άρτιο και 

πλήρη και µέσα στα προβλεπόµενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήµατα. 

Β. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή 

ζηµία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορµής της σύµβασης και 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής. 

Γ. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που 

αναφέρονται στο προοίµιο, όπως ισχύουν. 

 

Το κείµενο της παρούσης συµφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συµβαλλόµενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία 

κρατήθηκαν από το ∆ήµο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Νικόλαος Μπάμπαλος

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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