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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας 
έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την 

εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

1.2 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

1.3 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

1.4 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων......... και άλλες διατάξεις», 

1.5 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.6 που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 

4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 1.4 του παρόντος, 

1.7 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαίσιού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –  

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]    

2. Την με αριθμ. 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης, ο τρόπος δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές 

3. Το με αριθμ. 6489/2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για έκδοση Α.Α.Υ. 

4. Τις με αριθμ. 404, 405 και 406/2020 Α.Α.Υ. με τις οποίες δεσμεύτηκαν τα ποσά από τους 

αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  Ο Τ Ι  
Εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ δημόσιο διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: 

«Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – 

απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών 

δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία» 

με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα I έως VII και τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, καθώς και με τους 

ακόλουθους όρους: 

 

 

 

Κορωπί: 29-05-2020  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

Αρ. Πρωτ:6816  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Στοιχεία Επικοινωνίας  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. Κορωπί Ταχ. Κωδ. 19441 

Τηλέφωνο 210 6622379 ΦΑΞ 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tykoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Μαράκη, Τεχνικές Υπηρεσίες 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.koropi.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ) 

Κατηγορία  Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδ/σης 

Κύρια δραστηριότητα 
Μηνιαία συντήρηση πρασίνου, αποψίλωση Κοινόχρηστων Χώρων και 

κλάδευση υψηλών δέντρων  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.koropi.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση, Βασιλέως Κωνσταντίνου 
 47, Γραφείο δημοπράτησης Έργων και Εργασιών 1ος όροφος. 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία ΔΕΝ απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα.   

ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ (δείγμα) ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΨΗ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ.  

Άρθρο 1.2. Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 27 του ν. 4412/16,  με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική και για την οικονομική προσφορά, για τις 

υπηρεσίες  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές 

περιγράφονται στα Παραρτήματα I έως VII  και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η χρηματοδότηση των εργασιών του τίτλου με ΚΑΕ 35-7332.008 & 35-6162.001 βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κρωπίας, του οικονομικού έτους 2020. Ενώ η χρηματοδότηση της εργασίας με ΚΑΕ 

35-6279.003 θα γίνει από την πολιτική προστασία. 

 

Αριθμός ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

35-7332.008 24.799,90 Συντήρηση πρασίνου  

35-6279.003 24.800,00 
Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείριση - απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών για 

λόγους πυροπροστασίας. 

35-6162.001 5.000,00 Κλάδεμα ψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολείων 
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Η ετήσια κατανομή της δαπάνης εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα: 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Οικονομικό Έτος 2020 2021 2022 2023 

Ποσό 39.800 € 14.799,90   

Πηγή χρηματοδότησης  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Α) Η εργασία συντήρησης του αυτόματου ποτίσματος και του πρασίνου της νησίδας της οδού Αττικής, 

της πλατείας Δεξαμενής, της πλατείας Αγάλματος, της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας στο 1ο 

Γυμνάσιο Κορωπίου, της πλατείας οδού Ανδριανού, της πλατείας Αγ. Βασιλείου, της πλατείας 

Παπαγιάννη, πλατεία Αναλήψεως, της πλατείας Υπιάτρου Παπαχρήστου, της πλατείας Υφαντή, της 

πλατείας 9ης Οκτωβρίου, της πλατείας Αγωνιστών Κορωπίου 1821 (Δημαρχείου),της πλατεία Γεώργα, 

της πλατείας Καρελλά, τους Κοινόχρηστους χώρους της Αγ. Μαρίνας και του Αγ. Δημητρίου καθώς  

επίσης και την συντήρηση των δέντρων που υπάρχουν στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, για  

λογαριασμό της υπηρεσίας πρασίνου. Β) εργασίες αποψίλωσης  από τα  ξερά  χόρτα   και καθαρισμού  

του  εδάφους καθώς  και  η συλλογή  -  διαχείριση  -απομάκρυνση  εύφλεκτων υλικών  για  λόγους  

πυροπροστασίας  λόγω   κατά µήκος  των  επαρχιακών και αγροτικών οδών  του ∆ήµου  καθώς και σε 

κοινόχρηστους χώρους επίσης θα πραγματοποιηθεί και η  απομάκρυνση των  εναποτεθειμένων  

σκουπιδιών   και  μπάζων που εμποδίζουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ιδιαίτερα σε 

απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία, για την αποφυγή πυρκαγιάς  κατά  τους  θερινούς  μήνες.  

Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται. Γ) περιποίηση κλάδεμα - καθαρισμό των  επικίνδυνων δένδρων ή και πλήρη 

απομάκρυνση νεκρών δένδρων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με σκοπό τη μείωση του 

κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου δε 

διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή   ούτε επαρκές προσωπικό και κατάλληλο προσωπικό 

για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εργολαβική ανάθεση των 

εργασιών κοπής και κλάδευσης δένδρων σε ύψη μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων. Σημειώνεται ότι η 

υπηρεσία πρασίνου διαθέτει μόνον έναν εργάτη κήπου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

συντηρηθούν οι ανωτέρω περιγραφόμενοι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν μεγάλες εκτάσεις φυτεμένες 

με γκαζόν και διάφορα καλλωπιστικά φυτά. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV2008 ως ακολούθως: 

CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ (€ χωρίς ΦΠΑ) Τίτλος 

77310000-6 19.999,92 € Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

77341000-2 20.000,00 € Εργασίες πυροπροστασίας 

45343100-4 4.032,26 € Κλάδεμα δέντρων 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των εργασιών  και ΜΟΝΟ όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 

Ι Μέρος Β, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντος. 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός καθαρή αξία:  44.032,18 και ΦΠΑ : 10.567,72€).    

  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 

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: 

Το αντικείμενο της επιπλέον ή επί έλατον ποσότητας, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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• Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 

αρχικού.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

• Η μείωση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του αρχικού, 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

• Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% της αρχικής σύμβασης.(Ν. 

4412/2016  Άρθρο 132 §1). 

• Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την προσφερόμενη 

έκπτωση και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των 44.032,18 €  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

• Η μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.189,99 € και έτσι το συνολικό ποσό 

που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να ελαττωθεί κάτω των 46.409,91 €. 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για αυτή τη σύμβαση δε θα ξεπεράσει τις 

44.032,18 € πλέον ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων, για το τμήμα 1 ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες, για το τμήμα 2 

ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και για το τμήμα 3 ορίζεται σε δέκα (10) μήνες ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ §ΙΙ.1.5 «Παράδοση/Παραλαβή - Παρακολούθηση Σύμβαση» και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 
 

Άρθρο 1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

� Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943.....και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 43 αυτού, 

� Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, ........», 

� Του άρθρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/2017), «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 

ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

� Του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»  

� Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/2016), «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 

εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

� Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

� Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

� Της  § Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ A΄ 107/2014) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

� Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A΄ 74/2014) «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, 

� Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά 
το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

� Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/2013), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.», 
και ειδικότερα η παράγραφος Ζ’ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ .... ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, 

� Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

� Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 
(Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

� Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκ-

τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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� Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

� Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

� Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρ-
μογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

� Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

� Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και το-

πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

� Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 

� Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρό-

τερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

� Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

� Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

� Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.», 

� Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ A΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

� Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

� Του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ A΄ 125/2001), «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», 

� Της ΚΥΑ Π1 2380/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

� Της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) «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 κατευθυντηρίων οδηγιών της 

ΕΑΔΗΣΥ, των αποφάσεων της ολομέλειας του Ελ.Συν., των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  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, καθώς και : 
� Της με αριθμ. 98/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, 

ο τρόπος δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού 

� Της με αριθμ. 71/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης της ενέργειας-παροχής 
υπηρεσίας. 

Άρθρο 1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, 

ως ακολούθως: 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Δημοτικό κατάστημα Δ. Κρωπίας - Βασ. Κωνσταντίνου 47, ΤΚ 194 01, Αττική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 10:30 

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την 11/06/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί 

την 15/06/2020 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση. 

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier που απευθύνεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον 

φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 
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Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται 

καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται ούτε 

αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. (Ν.4412/2016 Άρθρο 96 §5). 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις των αντίστοιχων Άρθρων της διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη.. 

Άρθρο 1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016. 

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της § 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (Άρθρο 77 §5 Ν. 4270/2014) 

Άρθρο 1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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 σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και οι οποίες θα δοθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της παρούσας μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από την 

ημέρα του Διαγωνισμού, από το Γραφείο Δημοπράτησης Έργων και Εργασιών, του Δήμου Κρωπίας που 

βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 στο Κορωπί Τ.Κ. 19441 τηλέφωνο 2132000710, μέσω του οποίου 

γίνεται η επικοινωνία μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. 

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αποστέλλονται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στους 

ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα στο ανωτέρω Γραφείο, ενώ θα βρίσκονται αναρτημένοι στο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι παραλήπτες των εγγράφων της σύμβασης, με δική τους ευθύνη, υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα αυτών που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό 

σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα αρχή 

και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 

της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 

Ερωτήματα ή διευκρινήσεις θα δίνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού έως τρεις (3) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ΜΟΝΟ ύστερα από γραπτό αίτημα με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου και εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δώσει τα 

στοιχεία τους θα ενημερώνονται σχετικά. 

Δεν μπορεί υποψήφιος σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

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: 

i. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

ii. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

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

ληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 121, §5 Ν.4412/2016.) 

2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ΚΑΙ συνο-

δεύονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν διαφορετικά ζητείται και εξειδικεύεται παρακάτω. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 (Άρθρο 80, §10 Ν. 4412/2016), που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188/1984). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

υποβάλλονται ή/και μόνο στην 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 των §2.9.2 και §4.17.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 

2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/2016) 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.Σ.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. 
 

Άρθρο 2.2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

 να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

 της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. 

 

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

  

 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (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 τελεσίδικη 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 Συμ-

 βουλίου 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 §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, 

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, 

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, 

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 στo Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 

4198/2013. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ 
καταδικαστική απόφαση -ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ- 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 IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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 τον Πρόεδρο 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, κατά τα ανωτέρω, 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 προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις 

 υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 

 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

 καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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 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. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι 

πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.... 

β) Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, 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 §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 σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην §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 κριτηρίων επιλογής, έχει 

 αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 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.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  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΄ της § 4, 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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της § 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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 σύμβασης. 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. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις §§ 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. 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 
σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ζητούμενης 

υπηρεσίας.  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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται: (1) να είναι 

εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με συναφή δραστηριότητα (ήτοι συντήρησης πράσινου) 

συμπεριλαμβανομένου της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (χωρικά 

κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01 (συνοδευόμενη από 

το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ). Σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων όλα τα μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις ως άνω δραστηριότητες.  

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς: 

α) απαιτείται ο ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία να είναι τουλάχιστον 

ίσος  του προϋπολογισμού της σύμβασης με ΦΠΑ (ήτοι 54.599,90 €). Σε περίπτωση που 
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δραστηριοποιούνται στο χώρο για λιγότερο από τρία έτη, τότε για κάθε ένα από τα έτη δραστηριότητας 

απαιτείται ετήσιος κύκλος εργασιών 54.599,90€. 

β) απαιτείται πιστοληπτική ικανότητα μεγαλύτερη ή ίση με το ποσό προϋπολογισμού  με  Φ.Π.Α.  

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

Οικονομικοί Φορείς που υποβάλλουν προσφορά απαιτείται να διαθέτουν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέ-

σεις: 

1) Πιστοποιητικό σπουδών για τον επιβλέποντα γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας / δασοπονίας 

2) Προηγούμενη υλοποίηση τουλάχιστον μίας σύμβασης , συναφούς αντικειμένου , εντός των τριών 

τελευταίων ετών. Ως τέτοιες συμβάσεις, θεωρούνται οι αποψιλώσεις, το κλάδεμα ή η κοπή υψηλών δένδρων, 

οι φυτεύσεις-συντήρηση φυτικού υλικού, η συντήρηση αρδευτικού δικτιού. 

3) Ο συμμετέχων τα τελευταία δύο (2) έτη απασχoλούσε  τουλάχιστον (3) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό. 

4) Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Α. Για την εργασία κοπής/κλαδέματος υψηλών δένδρων,  θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι 

οχήματα - προσωπικό (ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα): 

(α) Ένα  (1) ανυψωτικό καλαθοφόρα μηχάνημα (ΜΕ), ύψους εργασίας από 12 έως 20 μέτρων, με καλάθι 

ειδικών προδιαγραφών (όσον αφορά την ασφάλεια) που προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων, 

κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης, με τον χείριστη. 

(β) Επειδή κάποια ψηλά δένδρα που θα κλαδευτούν ή θα κοπούν, δεν υπάρχει πρόσβαση με καλ αθοφόρο 

όχημα ή δεν μπορεί να “στηθεί” το καλαθοφόρο, λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους, θα χρειαστεί εκ μέρους των 
κλαδευτών η αναρρίχηση πάνω σε αυτά. Για αυτό το λόγο το προσωπικό του συμμετέχοντα θα πρέπει, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2001-45-ΕΚ (Εργασίες σε ύψος), καθώς και τα Π.Δ.155/2004, Π.Δ.395/1994 

και Π.Δ.396/1994, να έχει εκπαιδευτεί και να έχει πιστοποιηθεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα 

στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και 

ασφάλισης καθώς και πιστοποιημένων ακυρώσεων, στην χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους 

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

κλίμακες και στην χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση (EN 353-2, EN355, ΕΝ358,EN360, EN 

795), καθώς και στον έλεγχο στατικότητας των δέντρων, χρήση συνδετών (EN362),χρήση του μονού και του 

διπλού αναδέτη με Αποσβεστήρα Κινητικής Ενέργειας (ΕΝ 354, EN 355,ΕΝ 362), διάσωση εναερίτη δέντρων με 

συνοδευόμενη καθέλκυση, με χρήση του παραπάνω εξοπλισμού και σχοινιού (ΕΝ 1891Α,) καταβατήρα με 
αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό (EN 12841 C,EN 341) και μαχαιριδίου διάσωσης. Όλος ο εξοπλισμός, θα 

πρέπει να είναι ελεγμένος από τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας.  Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με ειδικές 

άδειες-πιστοποιητικά ασφαλούς εργασίας σε ύψος για εναερίτη δένδρων, για τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, 

με τις οποίες θα αποδεικνύεται, πως το εν λόγω προσωπικό έχει λάβει εκπαίδευση και πιστοποίηση σε ασφαλή 

εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση κινδύνου, κλπ, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

(γ) Όχημα αποκομιδής προϊόντων κοπής χωρητικότητας τουλάχιστον 20κ.μ., με τον οδηγό. 

(δ) Να έχουν τη δυνατότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας 

Αττικής.  

(ε)  Σύμβαση με αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα 

με το Ν.3982/2011). 

Β.  Για την εργασία συντήρηση πρασίνου ,  θα πρέπει να διαθέτουν: 

(α) Ένα  (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού και υλικών. 

(β) Μια (1) Χλοοκοπτική μηχανή. 

(γ) Ένα (1) Χλοοκοπτικό μηχάνημα (τρίμερ). 

(δ) Ένα (1) Μπορντουροψάλιδο  

 

Γ. Αποψίλωση Κοινοχρήστων χώρων για λόγους πυρασφάλειας,  θα πρέπει να διαθέτουν: 

 

(α) Ένα  (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού και υλικών. 

(β) Ένα (3) Χλοοκοπτικά μηχάνημα (τρίμερ). 
4) Να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση τους, στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την ικανότητα 

 εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης που θα αξιολογηθούν με βάση το άρθρο 2.3 της παρούσης.   
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2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν  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   και  μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

 14001:2008 εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), 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   και  μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη 

επικίνδυνων αποβλήτων 

γ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν  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 

συντήρηση πρασίνου   και  μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

δ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να τηρούν  

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. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη.  

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, όπως αναφέρονται στην 
§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.  

Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη των απαίτηση της παραγράφου 2.2.7 -Ποιότητα και περιβαλλοντική 

διαχείριση-, δεν επιτρέπεται, και η προσφορά θα απορρίπτεται.  

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 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. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου-αντικατάστασης-ρύθμισης-ζυγοστάθμισης καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

εργασίας  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η δέσμευση 

συνεργασίας, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 

συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

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  § 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
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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, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 

υπογράφεται, από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και με το οποίο καλύπτεται η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016  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 αίτησης συμμετοχής 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ τις εργασίες «εις ολόκληρον», ο Οικονομικός Φορέας, αλλά 

προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε υπεργολάβο, σε ποσοστό > 30%, τότε ο υπεργολάβος 

υποχρεούται στην υποβολή ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Απόφασης 3/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε 

Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

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 σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 §3 
περ.γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με την §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 §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 Ένω-

σης, 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 §4 ν. 

4412/2016. 

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

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

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

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

 έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις §§ 2.2.3.1 και 

 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της §2.2.3.4, 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 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 §§2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

 § 2.2.3.4. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της §2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

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

 και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016, 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 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες 

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

άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της §2 του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

 ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία………..: 

ε) για την §2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

 του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελ-

ματικής δραστηριότητας) 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 βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορι-

κό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται: 

(1) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με συναφή δραστηριότητα (ήτοι συντήρησης πράσινου) 

συμπεριλαμβανομένου της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (χωρικά 
κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01 (συνοδευόμενη από το 

απο να αποδεικνύεται με τις  αντίστοιχες άδειες καθώς και δεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ). 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της §2.2.4 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α) αντίγραφο ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (πχ έντυπο Ε3 συνοδευόμενο 

 ενδεχομένως από το εκκαθαριστικό) από το οποίο να προκύπτει το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών. 

β) βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΜΕΔΕ. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της §2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

1) Πιστοποιητικό σπουδών για τον επιβλέποντα γεωπόνο ή δασολόγο (και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) ή 

τεχνολόγο γεωπονίας / δασοπονίας 

2) Κατάσταση προσωπικού της Επιχείρησης (τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) ή ΑΠΔ) 

3) Για το καλαθοφόρο όχημα: 

(α). Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 

(β). Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

(γ). Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 

(δ). Πιστοποιητικό καταλληλότητας 

(ε). Αντίγραφο άδειας του  χειριστή. 

4) Για το Φορτηγό:  
(α). Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 

(β). Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

(γ). Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 

(δ). ΚΤΕΟ 

(ε) Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού 

5) Για το όχημα μεταφοράς προσωπικού και υλικών:  

(α). Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 

(β). Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

(γ). Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
(δ). ΚΤΕΟ 

(ε) Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού 

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

7) Μία (1) φωτογραφία ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ όψη που να φαίνονται ο αριθ. κυκλοφορίας. 

8) 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 τις χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των 
εργασιών, από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες καθώς και η ανάληψη ευθύνης 





Παράρτημα VII σελ 17 
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). 

9) Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα αποδεικνύεται με παραστατικά αγοράς δελτία αποστολής -τιμολόγια ή από 

το Μητρώο Παγίων, υπογεγραμμένο από το λογιστήριο του οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι 

ιδιόκτητος. Εάν κύριος του εξοπλισμού  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας 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 τις χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των 

εργασιών, 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). 

10) Πίνακα με τα πρόσωπα που θα παρέχουν τις υπηρεσίες χειρισμού. 

Ο Πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της §6 του άρθρου 22 του 

ν.1599/1986 (ή τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης), δηλώνω ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι αληθινά: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο - Ειδικότητα 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
 *

 
Σχέση εργασίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
**

 

1   

  

Αορίστου Χρόνου 

 

  
  

  

Ορισμένου Χρόνου 
  
  

  

Ανεξάρτητη   
  

2   

  

Αορίστου Χρόνου 

 

  
  

  

Ορισμένου Χρόνου 
  
  

  

Ανεξάρτητη   
  

3   

  

Αορίστου Χρόνου 

 

  
  

  

Ορισμένου Χρόνου 
  
  

  

Ανεξάρτητη   
  

    * 
άδεια οδήγησης ή χειρισμού κατηγορίας κατάλληλης για τα ανωτέρω οχήματα, 

** 
κατάσταση προσωπικού της Επιχείρησης (τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4)), που έχει εκδοθεί από το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα-Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σε ισχύ, εφόσον το πρόσωπο 

βρίσκεται στη διάθεση του οικονομικού φορέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το 

οποίο θα κατατεθεί  στην αρμόδια ΔΟΥ, στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της 

συνεργασίας,  

11) Φωτοαντίγραφο της άδειας για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. ή ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ με τρίτο Οικονομικό Φορέα που να 

διαθέτει τα παραπάνω, το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ (εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί 

Ανάδοχος), στο οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας, κλπ, διάρκειας 

μεγαλύτερης ή ίσης τις χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών, από την επομένη της υπογραφής της 

σύμβασης. Ο τρίτος Οικονομικός Φορέας θα διαθέτει υποχρεωτικά σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO OHSAS, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με 

πεδίο εφαρμογής μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

12) Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων σε ισχύ, με Απόφαση έγκρισης Περιβαλ-

λοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) σε ισχύ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων 
διαχείρισης φυτικών υπολύματων  ή ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ με τρίτο Οικονομικό Φορέα που να 

διαθέτει τα παραπάνω, συντεταγμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

13)  Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ για εργασίες πρασίνου 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της §2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 
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α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 

Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στην §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης 

που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-European Co-

operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, 

ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, 

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

στην  §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της 

 Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

γ) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με 

το  πρότυπο OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 , ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, 

με  πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στην  §2.2.7,, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης  που είναι 

 διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

δ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να τηρούν  

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 δικαιολογητικά Β.3 έως και Β.5 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.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 §2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων -ΚΑΙ ΜΟΝΟ 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να διαθέτει ο ίδιος- 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, ήτοι  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ  ΣΧΕΔΙΟ συμφωνητικού συνεργασίας, από  το οποίο να 

προκύ-πτει η πλήρης και εξειδικευμένη δέσμευση για την υλοποίηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά του τρίτου Φορέα,  που είναι απαιτούμενα για τον 

Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν 

ισχύι κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με 

την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με 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 στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Σχετικά με την μορφή των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της  § 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36  § 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 

3. Απλά αντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα (ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους ως αντίγραφα η οποία θα είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένη, ή εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36  §2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της  § 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

5. Ειδικές απαιτήσεις για τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται από τους Διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 2.3. Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική και για την οικονομική προσφο-

ρά, όπως προβλέπεται από το συνδυασμό των άρθρων 86 §13 τελ. εδάφιο, 90 §4 του ν. 4412/2016 καθώς και 

από το τυποποιημένο έντυπου 2 του Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), §II.2.5 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). Αυτή εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Κ.1 
Κατανόηση ειδικών, επί τόπου, συνθηκών, Κάλυψη απαιτήσεων - Εκπλήρωση στόχων 

υλοποίησης δράσης 
20%   
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Κ.2 
Οργάνωση - διοίκηση – Τεχνική ικανότητα -  προσόντα και  ανάλογη εμπειρία (ποιοτική και 

ποσοτική σύνθεση της ομάδας παροχής της υπηρεσίας,  τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 

οχήματα, εξοπλισμός, προσωπικό κλπ) 
25%   

Κ.3 
Διαδικασίες, οδηγίες και σχεδιασμός για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των προς 

συλλογή υπολειμμάτων. (χρήση σύγχρονων τεχνολογιών καταγραφής και αποτύπωσης κλπ) 
35%   

Κ.4 
Χρόνος διακοπής εργασιών και αντίδρασης- ανταπόκρισης  σε περίπτωση έκτακτων 

αναγκών (ελάχιστος χρόνος αντίδρασης = 24 ώρες, μέγιστος χρόνος διακοπής = 72 ώρες)   
20%   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100%   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 

οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 

του ν.4412/2016. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων ή διευκρινίσεων, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη στην 

αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας (ΣΒ) επί τη βαθμολογία του (ΒΚ), η δε τεχνική βαθμολογία της προσφοράς (ΤΒ), θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων, δηλαδή: 

ΤΒ (Τεχνική Βαθμολογία) = (ΣΒ1�ΒΚ1)  +  (ΣΒ2�ΒΚ2)  +  (ΣΒ3�ΒΚ3)  +  (ΣΒ4�ΒΚ4)   

Το σύνολο της Τεχνικής Βαθμολογίας (ΣΤΠ) θα προκύπτει από το πηλίκο της τεχνικής βαθμολογίας (ΤΒ) της 

προ-σφοράς άθροισμα προς την υψηλότερη (ΤΒmax) από όλες τεχνική βαθμολογία και επομένως: 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΤΠ) 

ΣΤΠ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

= 

ΤΒ τεχνική βαθμολογία της αξιολογούμενης προσφοράς 

ΤΒmax Βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

 

Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) θα προκύπτει από το πηλίκο της χαμηλότερης 

οικονομικής προσφοράς (ΟΠmin) προς την προσφερόμενη τιμή και επομένως: 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΟΠ) 

ΣΟΠ 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

= 

ΟΠmin χαμηλότερη οικονομική προσφορά 

ΟΠ αξιολογούμενη οικονομική προσφορά 

 

Η τελική αξιολόγηση γίνεται με συντελεστή βαρύτητας ΟΓΔΟΝΤΑ επί τοις εκατό (80%) για την τεχνική προσφορά 

και ΕΙΚΟΣΙ επί τοις εκατό (20%) για την οικονομική προσφορά. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ), είναι το 

άθροισμα των δύο γινομένων, πολλαπλασιασμένο με ένα συντελεστή προκειμένου να υπάρχει υψηλότερη 

ανάλυση στο αποτέλεσμα, ως ακολούθως: 

 

 
 

 

Η στρογγυλοποίηση του ΤΒΑ γίνεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

ΤΒΑ =  (ΣΤΟ � ΣΒ1)  +  (ΣΟΠ � ΣΒ2) 
 80%  20%  
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2.3.2. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  

Άρθρο 2.4. Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα εκτός εάν σε κάποιο σημείο της Διακήρυξης 

και για συγκεκριμένα έντυπα αυτό καθορίζεται διαφορετικά. (Ν.4412/2016 Άρθρο 80 §10) 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσης, για  όλες 

τις περιγραφόμενες υπηρεσίες 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά στην οποία: 

� αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης 

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

μεταξύ τους), 

� δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (Project Leader), 

� ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που θα 

προσδιορίζονται τα ως άνω.  

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή. 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ……… ……………………………………………………….. 

για τις Υπηρεσίες: Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – 

απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους & σχολεία. 

Αρ. Μελέτης: ΤΥ/27/2020 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Κρωπίας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 11/06/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
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Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 

της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε μέλους 
της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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. 

2.4.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:  

(α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

(β)Την  Εγγυητική συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.  

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην 

οποία να δηλώνει ότι: 

♦ ‘Έχει λάβει γνώση της μελέτης της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται, πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας, των γενικών 

και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα 

μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα 

ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος 

αυτών. 

2.4.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»: 

Τεχνική προσφορά η οποία να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 27/2020 μελέτη του Δήμου. Με τις προσφορές 
που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και 

υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του Επί Ποινή Αποκλεισμού: 

1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της παραγράφου 2.2.4 (α,β). 

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 2.2.5 (1,2,3,4,Α,Β,Γ) 

 

2.4.2.4 φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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  1. Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ): Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, ολογράφως και 

αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να παραδώσει ο οικονομικός φορέας το σύνολο της πράξης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος θα πρέπει να σημειώνεται χωριστά από το συνολικό ποσό. 

2. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού προσφορά για τμήμα των  εργασιών ή το σύνολο 

τους.  
3. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς για κάθε τμήμα, 

συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

4. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

5. Εάν οι τιμές ενός οικονομικού φορέα είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης των Προσφορών, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να 

παραδώσει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας που θα του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση 
της προσφοράς του κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο, τη σύνθεση της 

προσφοράς του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. 

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη 

για την έντεχνη εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή 

Ιδιωτικού φορέα, όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 

την Αναθέτουσα Αρχή και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

1. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

2. Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του. 

3. Την  αμοιβή  του  άμεσα  απασχολούμενου  προσωπικού  (μισθοδοσία  και  εργοδοτικές εισφορές  των 

οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

4. Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ). 

5. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι 

οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). 

6. Τις δαπάνες απόθεσης των υλικών σε νόμιμο χώρο απόθεσης. 

7. Κάθε  άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. 
 

2.4.3. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Ο χρόνος θα ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου επί ποινή αποκλεισμού. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72  § 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, 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. 

2.4.4. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορ-

ρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 





Παράρτημα VII σελ 24 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

 συγκεκριμένα στις §2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), §2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφο-

 ρών), §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), Άρθρο 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), Άρθρο 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

 δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 § 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 §3.1.1. της 

 παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 

 ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο πε-

ριορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της § 2.2.3.4 (περ. γ΄ της §4 του άρθρου 73 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. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Άρθρο 3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών 

 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση 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 και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

 Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω email ή FAX στους συμμετέχοντες. 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω email ή FAX, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

 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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδιο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) 
ΕΩΣ το τρίτο δεκαδικό ψηφίο μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ΣΤΟ. 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση. 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, με email ή 

FAX στους συμμετέχοντες - προσφέροντες Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Άρθρο 3.2. ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - Πρόσκληση υποβολής τους 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 §2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της §2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των §§ 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του 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 

Τ.Ε.Υ.Δ., 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 τις §2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και  §2.2.4 έως §2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 

τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του (Ν.4412/2016 Άρθρο 104 §2 και §3).  

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 §§2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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 δεκαπέντε (15%) επί τοις εκατό στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

τριάντα (30%) επί τοις εκατό στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο (Ν.4412/2016 Άρθρο 104 §1).  

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (αύξηση ή μείωση) μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον 

προκύψουν ανάγκες σύμφωνα με την §1.3 της παρούσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016  ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της 

παρούσης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο 3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

Άρθρο 3.4. της παρούσας. 
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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 τα άρθρα 35 και 

 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται) και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 

 από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 

 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά  

      την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

 άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

 την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Άρθρο 3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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 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  

(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 συμφέ-

 ροντα 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, στο άρθρο 19 §1.1 και στο 

άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 
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Το παράβολο 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της προδικα-στικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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. 

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. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 §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. 

Άρθρο 3.5. Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 4.1. Εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης) 

4.1.1. Εγγύηση προκαταβολής 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

4.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

§1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην §2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

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, 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 και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των εργασιών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

ολοκλήρωση εργασιών, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Άρθρο 4.2. Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο 4.3. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνι-

κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους συνεργάτες 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, της παρούσης. 

Άρθρο 4.4. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.  

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο 

υπάρχει η δέσμευση συνεργασίας, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν 

από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, η δε πληρωμές θα 

γίνονται στο όνομα του Αναδόχου. 

Άρθρο 4.5. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

 Επειδή το φυσικό αντικείμενο της παρεχομένης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση πρασίνου, την κλάδευση ή 

κοπή δέντρων για λόγους ασφαλείας (μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς ) και την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυροπροστασίας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 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: 

Το αντικείμενο της επιπλέον ή επί έλατον ποσότητας, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 

αρχικού.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

• Η μείωση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του αρχικού, 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

• Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% της αρχικής σύμβασης.(Ν. 

4412/2016  Άρθρο 132 §1). 

• Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την προσφερόμενη 

έκπτωση και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των 44.032,18 €  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

• Η μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.189,99 € και έτσι το συνολικό ποσό 

που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να ελαττωθεί κάτω των 46.409,91 €. 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για αυτή τη σύμβαση δε θα ξεπεράσει τις 

44.032,18€ πλέον ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Η σύμβαση 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  

ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης. 

Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό 

του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά 

την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 

ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 
 

Άρθρο 4.6. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρο- νται στην §2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμ- βασης. 

γ) η σύμβαση 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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-

 ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ). 





Παράρτημα VII σελ 31 
 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 5.1. Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της 

ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα με 

τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 

(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013)  

Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η 

αντιστοιχία των παραλαμβανομένων υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η ΣΥΝΤΑΞΗ του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, εφ’ όσον δεν 

εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

•  Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

• Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα 

από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

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 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, με τον 

τρόπο που καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/2017), όπως προβλέπεται στο 

Άρθρο  350 § 3 του ν. 4412/2016. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσίας 8% 

δ) Κάθε κράτηση που προβλέπεται για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. (Άρθρο 64 §2 του νέου ΚΦΕ (Ν.4172/2013) 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική 

κατάσταση πιστοποίησης εργασιών της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα εκδίδεται εντός 15 ημερών από το πέρας 

του πιστοποιημένου μήνα. Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου που εκτελείται 
θα συνοδεύεται από σχετική Εντολή Μεταφοράς και εναπόθεσης στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και 

επεξεργασίας του αναδόχου. Στην εντολή θα αναφέρεται ρητά το είδος του μεταφερόμενου φορτίου 

χαρακτηρισμένο από τους κωδικούς Ε.Κ.Α. καθώς και η ποσότητα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου 

καλείται να συνυπογράφει την εντολή κατά την παραλαβή του φορτίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τους αρμόδιους για την παραλαβή του φορτίου υπαλλήλους 

κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στον Δήμο. Αντίγραφο θα παραμένει στον Δήμο. 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του ανάδοχου θα γίνεται απολογιστικά και θα προκύπτει από τον όγκο των 

προς μεταφορά κλαδιών κ.λπ. σύμφωνα με την χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης (π.χ καρότσα) του 

φορτηγού που χρησιμοποιείται κάθε φορά. 

Κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση των ανωτέρω εργασιών από τον ανάδοχο εργολάβο που θα 
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συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εντολές του Δήμου. 

Η πιστοποίηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη θα ελέγχεται από την Επιτροπή Παραλαβής, θα συντάσσεται το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο, εντός των οριζομένων από την νομοθεσία χρονικών ορίων, και ΜΕΤΑ την έγκρισή του 

θα ξεκινά η διαδικασία εκταμίευσης, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους χρόνους. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Άρθρο 5.2. Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 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, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/2016 και την 
§II.1.5 «Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

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 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

(α) η εργασία δεν  παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις 
 διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  

5.2.2. Αν η εργασία  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 
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Άρθρο 5.3. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης εργασιών), 6.4. (Απόρ-

ριψη συμβατικών εργασιών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 205) . 

Άρθρο 5.4. Παρακολούθηση της σύµβασης 

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση 

Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο, 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. 

5.4.2. 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. 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. 

Άρθρο 5.5. ∆ιάρκεια σύµβασης  

5.5.1. Για το τμήμα 1 ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες), για το τμήμα 2 ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και για το 

τμήμα 3 ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής των 

συμβάσεων, και θα εκτελείται σταδιακά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας. 

5.5.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου. 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 έκπτωτος. 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Άρθρο 5.6. Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκρο-

τείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της 

παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και 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/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 

του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Άρθρο 5.7. Απόρριψη συµβατικών εργασιών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 5.8. Αναπροσαρµογή τιµής  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 

 

 

 

                                                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
                                                                                                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ   
 





  
 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/27/2020 

 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή 
διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους 

πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & 
σχολεία. 

ΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Παροχή Υπηρεσίας 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 44.032,18 € χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 54.599,90 € με ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 

ΚΑΕ 
Αριθμός ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

35-7332.008 24.799,90 Συντήρηση πρασίνου  

35-6279.003 24.800,00 
Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείριση - απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών για 
λόγους πυροπροστασίας. 

35-6162.001 5.000,00 Κλάδεμα ψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολείων 

   

   

 

CPV 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

77310000-6 19.999,92 € Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

77341000-2 20.000,00 € Εργασίες πυροπροστασίας 

45343100-4 4.032,26 € Κλάδεμα δέντρων 
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Παράρτημα I. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19441 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο 210 6622379 εσωτ. 110 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tykoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & 
συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για 
λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε 
κοινόχρηστους χώρους & σχολεία. 

Είδος δημόσιας σύμβασης Παροχή υπηρεσιών 

Κωδικός CPV:  

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : 3 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-
χεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με όλες 

τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως: 

CPV 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ (€ χωρίς ΦΠΑ) Τίτλος 

77310000-6 19.999,92 € Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

77341000-2 20.000,00 € Εργασίες πυροπροστασίας 

45343100-4 4.032,26 € Κλάδεμα δέντρων 
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Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με 

συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική και για την οικονομική προσφορά, όπως προβλέπεται από το συνδυασμό 

των άρθρων 86 §13 τελ. εδάφιο, 90 §4 του ν. 4412/2016 καθώς και από το τυποποιημένο έντυπου 2 του 

Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), §II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 

296). 
 

I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 

I.1.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Κρωπίας προκειμένου να ανατεθεί σε εξειδικευμένο ιδιώτη Α) η ετήσια 

εργασία συντήρησης του αυτόματου ποτίσματος και του πρασίνου της νησίδας της οδού Αττικής, της πλατείας 

Δεξαμενής, της πλατείας Αγάλματος, της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου, της 

πλατείας οδού Ανδριανού, της πλατείας Αγ. Βασιλείου, της πλατείας Παπαγιάννη, πλατεία Αναλήψεως, της 

πλατείας Υπιάτρου Παπαχρήστου, της πλατείας Υφαντή, της πλατείας 9ης Οκτωβρίου, της πλατείας Αγωνιστών 

Κορωπίου 1821 (Δημαρχείου),της πλατεία Γεώργα, της πλατείας Καρελλά, τους Κοινόχρηστους χώρους της Αγ. 

Μαρίνας και του Αγ. Δημητρίου καθώς  επίσης και την συντήρηση των δέντρων που υπάρχουν στην παραλία του 

Αγίου Δημητρίου, για  λογαριασμό της υπηρεσίας πρασίνου. Β) περιποίηση κλάδεμα - καθαρισμό των  

επικίνδυνων δένδρων ή και πλήρη απομάκρυνση νεκρών δένδρων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με 

σκοπό τη μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Επίσης η παρούσα 

μελέτη αφορά στην ετήσια περιποίηση των δένδρων σε πάρκα , αλσύλλια και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους 

του Δήμου.   Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου δε διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή   ούτε επαρκές 
προσωπικό και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι η εργολαβική ανάθεση των εργασιών κοπής και κλάδευσης δένδρων σε ύψη μεγαλύτερα των δεκαέξι (16) 

μέτρων. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία πρασίνου διαθέτει μόνον έναν εργάτη κήπου, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να συντηρηθούν οι ανωτέρω περιγραφόμενοι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν μεγάλες εκτάσεις 

φυτεμένες με γκαζόν και διάφορα καλλωπιστικά φυτά. Γ) εργασίες αποψίλωσης  από τα  ξερά  χόρτα   και 

καθαρισμού  του  εδάφους καθώς  και  η συλλογή  -  διαχείριση  -απομάκρυνση  εύφλεκτων υλικών  για  λόγους  

πυροπροστασίας  λόγω   κατά µήκος  των  επαρχιακών και αγροτικών οδών  του ∆ήµου  καθώς και σε 

κοινόχρηστους χώρους επίσης θα πραγματοποιηθεί και η  απομάκρυνση των  εναποτεθειμένων  σκουπιδιών   

και  μπάζων που εμποδίζουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα και 

δυσπρόσιτα σημεία, για την αποφυγή πυρκαγιάς  κατά  τους  θερινούς  μήνες.    

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσης. 

Η διάρκεια των Συμβάσεων ορίζονται ως εξής:  για το τμήμα 1  σε δώδεκα  (12) μήνες), για το τμήμα 2  σε τρείς 

(3) μήνες και για το τμήμα 3 σε τέσσερις (4) μήνες,  αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής 

της σύμβασης, και θα εκτελεσθούν  σταδιακά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 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 έκπτωτος. 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα 

προαίρεσης ή η τροποποίηση σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο, 

επόμενο. 

Μέρος 2: Οικονομικό Αντικείμενο 

 

I.1.3. Χρηματοδότηση 

 
Η χρηματοδότηση των εργασιών του τίτλου με ΚΑΕ 35-7332.008& 35-6162.001 βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Κρωπίας, του οικονομικού έτους 2020-2021. Ενώ η χρηματοδότηση της εργασίας με ΚΑΕ 35-6279.003 

θα γίνει από την πολιτική προστασία. 
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I.1.1. ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  (για το σύνολο των τμημάτων):  44.032,18€ 

 

 

 
TMHMA 1 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 
 

 
 

Αριθμός ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

35-7332.008 24.799,90 Συντήρηση πρασίνου  

35-6279.003 24.800,00 
Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείριση - απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών για 

λόγους πυροπροστασίας. 

35-6162.001 5.000,00 Κλάδεμα ψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολείων 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Οικονομικό Έτος 2020 2021 2022  

Ποσό 39.800,00 € 14.799,90 0  

Πηγή χρηματοδότησης  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

A.Τ. Είδος Προμήθειας Μον Μετρ Ποσότ. Τιμή Δαπάνη 

1 
Μηνιαία συντήρηση πρασίνου για το Δήμο σύμφωνα 

με την Γενική κ΄ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τεμάχιο 

(ανά μήνα) 
12 1666,66 € 19.999,92 € 

  Σύνολο  19.999,92 € 

  ΦΠΑ 24% 4799,98 € 

  Σύνολο Δαπάνης  24.799,90 € 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Αποψίλωση ξερών χόρτων  από κοινόχρηστους  

χώρους  
στρέμμα 400 50,00 € 20.000,00  € 

      

  Σύνολο  20.000,00 € 

  ΦΠΑ 24 % 4.800,00 € 

  Τελικό Σύνολο  24.800,00 € 
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ΤΜΗΜΑ 3 

 
 
 

 
Ι.1.5 Τροποποίηση προϋπολογισμού 

 Επειδή το φυσικό αντικείμενο της παρεχόμενης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση πρασίνου, την κλάδευση ή 

κοπή δέντρων για λόγους ασφαλείας (μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του κινδύνου πρόκλησης 

πυρκαγιάς ) και την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυροπροστασίας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 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: 

Το αντικείμενο της επιπλέον ή επί έλαττον ποσότητας, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

 Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 

αρχικού.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

 Η μείωση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του αρχικού, 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1). 

 Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% της αρχικής σύμβασης.(Ν. 

4412/2016  Άρθρο 132 §1). 

 Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την προσφερόμενη 

έκπτωση και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των 44.032,18 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ. 

 Η μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.189,99 € και έτσι το συνολικό ποσό 

που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την σύμβαση, δεν μπορεί να ελαττωθεί κάτω των 46.409,91 €. 

 

 
 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 10-12 m σε νησίδες , 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 9 141,36€ 1.272,24€ 

2 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε πλατείες, 

πάρκα, κλπ 
τεμάχιο 4 150,00€ 600,00€ 

3 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 4 200,00€ 800,00€ 

4 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε πλατείες, πάρκα 
κλπ 

τεμάχιο 4 200,00€ 800,00€ 

5 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 2 280,01€ 560,02€ 

      

  Σύνολο  4.032,26 € 

 9 ΦΠΑ 24 % 967,74 € 

  Τελικό Σύνολο  5.000,00 € 
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Παράρτημα II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II.1.1. Αντικείμενο συγγραφής 
Για το τμήμα 1 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση πρασίνου στις ανωτέρω αναφερόμενες πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους, η οποία περιλαμβάνει: Αντικατάσταση φθαρμένων επίγειων υλικών αυτομάτου 

ποτίσματος, κλάδεμα, πότισμα, λίπασμα των φυτών, συμπλήρωση χώματος όπου χρειάζεται, έλεγχος του 

προγραμματιστή και επαναπρογραμματισμός αυτού έτσι ώστε να διατηρούνται σε πλήρως ικανοποιητική 

κατάσταση τα φυτά βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης και των Τεχνικών Προδιαγραφών 

Πρασίνου.   

Ο ανάδοχος επίσης θα πρέπει: 

Η ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κλήση για βλάβη, θα πρέπει να είναι εντός ωρών εργασίας πέντε (5) ημέρες την 

εβδομάδα, εκτός επισήμων αργιών. 

Όλες οι εργασίες θα γίνονται με βάση τις κείμενες διατάξεις, τους κανόνες της τέχνης και της κοινής πρακτικής. 

Ο χώρος πρασίνου θα πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. 

Για το τμήμα 2 
Αντικείμενο της παρούσας είναι να γίνουν οι εργασίες  αποψίλωσης από τα ξερά χόρτα και  καθαρισμού του 

εδάφους καθώς και η  συλλογή - διαχείριση -απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας λόγω 

της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου κατά μήκος των επαρχιακών και αγροτικών οδών του Δήμου και  

απομάκρυνση των εναποτεθειμένων σκουπιδιών  και μπάζων που εμποδίζουν την πρόσβαση των 
πυροσβεστικών οχημάτων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία , για την αποφυγή πυρκαγιάς 

κατά τους θερινούς μήνες. 

Για το τμήμα 3 
Για το κλάδεμα των υψηλών δένδρων , τα οποία βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις πολεοδομικές ενότητες του 

Δήμου μας και σε πολλές των περιπτώσεων έχουν αιτηθεί οι δημότες μας το κλάδεμα τους, θα δοθεί 

προτεραιότητα στην 

επικινδυνότητα και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τα δένδρα αυτά. 

1. Κατά την διαδικασία των κλαδεμάτων θα πρέπει να είναι παρών υπεύθυνος επιστήμονας συνεργείου( 

γεωπόνος, δασολόγος ή συναφούς ειδικότητας). 

2. Πριν την εφαρμογή οποιαδήποτε παρέμβασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει: α) την 

προσωπική ασφάλεια του /των εφαρμοστή/ ων , την ασφάλεια των περιοίκων και του περιβάλλοντος χώρου. 

3. Μέτρα προστασίας – Τα συνεργεία του αναδόχου σε όλο το διάστημα της εργασίας τους, θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους ( κράνη ειδικά γιλέκα, γάντια γυαλιά κ.λ.π.). 

4. Το κλάδεμα θα πρέπει να αποφεύγεται τις ώρες κοινής ησυχίας. 

5. Ο ανάδοχος μετά από επικοινωνία με το τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα 

αναλάβει την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων στα σημεία όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις τουλάχιστον 

μία μέρα νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί η απολύτως ακίνδυνη για πεζούς και οχήματα διεξαγωγή των 

εργασιών κλαδέματος. To είδος κλαδέματος ( αυστηρό ή μακρό ) θα γίνεται ανάλογα με το είδος του δένδρου 

και πάντα σύμφωνα με τις εντολές του τμήματος Αστικού Πρασίνου. 

6.Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας σε 
θέματα επιλογής του τρόπου και χρόνου εφαρμογής των εργασιών. Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 

αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας . 

 

• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Το κλάδεμα αφορά διάφορα δένδρα , διαφόρων ειδών, όπως ευκάλυπτοι, λεύκες, πεύκα κ.λ.π.. που βρίσκονται 

σε διάφορα σημεία της πόλης και λόγω του πολύ μεγάλου ύψους τους (άνω των 10 δέκα ) μέτρων η υπηρεσία 

αδυνατεί να τα κλαδέψει .Το κλάδεμα θα γίνει με την χρήση γερανοφόρου οχήματος και με όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται. Σε κάθε δένδρο ανάλογα με το είδος του ( φυλλοβόλο , αειθαλές κ.λ.π.) θα 

εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανόνες κλαδέματος. Ειδικά για τα πεύκα θα πρέπει να εκτελείται κλάδεμα και 

καθαρισμός του δένδρου από τα ξερά κλαδιά, τα κουκουνάρια και τις σωρευμένες ποσότητες ξερών 

πευκοβελόνων στην κόμη των δένδρων . Το κλάδεμα θα γίνεται με επιμέλεια, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των 

δένδρων, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων. Η  περισυλλογή των υπολειμμάτων κλαδέματος θα πρέπει να 

γίνεται αμέσως μετά το κλάδεμα, με φορτηγό του αναδόχου, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός και να μην 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των υπολειμμάτων δεν 

πρέπει να γίνεται ακατάστατα ,αλλά θα πρέπει να γίνεται σε σημεία που δεν δυσχεραίνουν την διάβαση πεζών 

και των οχημάτων. Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα ( π.χ. 
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καλαθοφόρο όχημα ) και εργαλεία που κρίνονται αναγκαία. Από τον ανάδοχο , κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχήματος. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν το 

προσωπικό του αναδόχου , τους κατοίκους της περιοχής, πεζούς και διερχόμενα αυτοκίνητα. 

Εργοδότης στα παρακάτω τμήματα θα ονομάζεται ο Δήμος Κρωπίας. 

Ανάδοχος θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών . 

 

II.1.2. Ισχύουσες διατάξεις 

Για την σύνταξη του παρόντος τεύχους Δημοπράτησης λήφθηκε υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι 

διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 
(Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.» 

 Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της υπηρεσίας του 
τίτλου 

II.1.3. Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι  
1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος 

1.5 Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

II.1.4. Σύναψη σύμβασης 

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, κοινοποιείται και 

εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης, και στον 

καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Με την 

κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

II.1.5. Παρακολούθηση Σύμβασης - Τρόπος εκτέλεσης εργασιών - Παραλαβή 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το 

την αρμόδια υπηρεσία. Η υπηρεσία 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, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Η Υπηρεσία με απόφασή της ορίζει υπάλληλο της υπηρεσίας ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. 

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. 

Ο Ανάδοχος και επειδή έχει λάβει γνώση -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ- των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορ-

φιών της περιοχής (Κατάσταση οδικού δικτύου, πλάτος δρόμων, εναέρια δίκτυα, κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λπ.) 

οφείλει να επιλέξει τα κατάλληλα μηχανήματα-οχήματα τα οποία θα δύνανται να εκτελέσουν τις περιγρα-

φόμενες εργασίες απομάκρυνσης των  κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου.  

Θα πρέπει να είναι σε θέση να ΕΠΕΜΒΕΙ ΑΜΕΣΑ (με ελάχιστο χρόνο ανταπόκρισης τις 24 ώρες) στην 

οποιαδήποτε ανάγκη κλάδευσης ή κοπής  δέντρου για λόγους ασφαλείας, απομάκρυνσης των προϊόντων 

κλάδευσης   που εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και με απλή προφορική εντολή του 
Επόπτη ή του Προϊσταμένου του Υπηρεσίας-Γραφείου που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης ή 

του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Ισχυρισμός αδυναμίας επέμβασης σε σημεία του Δήμου 

λόγω αδυναμίας του εξοπλισμού του, θεωρείται απαράδεκτος και μπορεί να επισύρει την ποινή της έκπτωσης 

από τη σύμβαση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες 

και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των 

εργασιών. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται  και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  

Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού.    

Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα 

θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδηγήσεως σύμφωνα με τα απασχολούμενα οχήματα και ανάλογη προϋπηρεσία. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ εργασιών (με υπαιτιότητα του Αναδόχου) δεν μπορεί να υπερβεί τις 72 ώρες. 

Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την  αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης 

εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην 

επανόρθωση της. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με τον εξοπλισμό του, για 

το σύνολο ή μέρος αυτού από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του 

με την υπαιτιότητά του. 

Για την παραλαβή των εργασιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 §11 (δ) του Ν. 4412/2016, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη της παρασχεθείσας υπηρεσίας, συντάσσεται πρωτόκολλο από την επιτροπή 

το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις  ΙΔΙΩΣ σε αυτές που αφορούν 

τον επιμελή καθαρισμό υπολειμμάτων μετά την εκτέλεση των εργασιών ή από τους κοινούς κανόνες της τέχνης, 

η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την 

επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη 

επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του 

τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

II.1.6. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό 

εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο ΠΕΝΤΕ (5) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η 

υπηρεσία που διενεργεί την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και έχει τη διοίκηση αυτής. 

II.1.7. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Επειδή το φυσικό αντικείμενο της παρεχόμενης Υπηρεσίας αφορά την συντήρηση πρασίνου, την 

κλάδευση ή κοπή δέντρων για λόγους ασφαλείας (μείωση του κινδύνου πτώσης δένδρων και του 

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς) και την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων για λόγους 

πυροπροστασίας,  η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 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: 

1. Χρόνος περαίωσης 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής  
 μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη  
 του Αναδόχου 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 εκτέλεσης  
 εργασιών. 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για αυτή τη σύμβαση δε θα ξεπεράσει τις         

59.306,72,00  € χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στο εδάφιο Ι.2.5 «Τροποποίηση προϋπολογισμού» του Παραρ-

τήματος Ι. 

3. Τρόπος άσκησης :  

Με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 
εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την υπηρεσία που διενεργεί την παρακολούθηση της εκτέλεσης 

της σύμβασης και έχει τη διοίκηση αυτής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 
 

II.1.8. Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
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Παράρτημα III. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Άρθρο 79 §4 Ν. 4412/2016 
 

Το παρόν έντυπο είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δ. Κρωπίας όπως προβλέπεται στην κατευθυντήρια οδηγία 15-

Απόφαση 161/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο:  210 6622379 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tykoropi@gmail.com 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή 

διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους 

πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & 

σχολεία. 

Κωδικός CPV: 77310000-6, 77341000-2,  45343100-4. 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, 
προμήθειες, ή υπηρεσίες :  

Υπηρεσίες 

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

3 

Αριθμός αναφοράς που αποδί-
δεται στον φάκελο από την ανα-
θέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους 
ΜΕΤΑ την θεώρηση 

 

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
 

Εάν είναι περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου κλπ υποβάλλεται 

ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 

του οικονομικού φορέα. (ν.4412/2016 Άρθρο 79Α §3) 

 

Τα πεδία με τη διπλή διακριτή διαγραφή δεν συμπληρώνονται
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Ταχ. Διεύθυνση Έδρας  

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) 
 (εάν υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

1 Ο οικονομικός φορέας είναι  

   

<10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 2.000.000,00 € 

  πολύ μικρή επιχείρηση 

   

   

<50 εργαζομένους και >10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 10.000.000,00 € 

  μικρή επιχείρηση 
   

   

<250 εργαζομένους και >50 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43.000.000,00 € 
 

  μεσαία επιχείρηση 
   

2 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

   

  Άνευ αντικειμένου 
   

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΝΑΙ τότε 

3 

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή 
η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
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Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΟΧΙ τότε 

4 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 

5 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι 
σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παρά-
σχει 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 

6 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους 

   

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε πρέπει να υποβληθούν χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ 
από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς (Ειδικότερα ως μέλος 
ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.) 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

Εάν η απάντηση στο 6 είναι ΝΑΙ τότε 

7 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικο-
νομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …) 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οι-
κονομικούς φορείς που συμμετέ-
χουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης 

 

γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης  ή 
κοινοπραξίας. 

 

Τμήματα Απάντηση 

8 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επι-
θυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Ημερομηνία γέννησης  

Τόπος γέννησης  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώ-
πηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…) 

 

 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων  προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμ-
φωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό 
ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 

  ΝΑΙ 

   
   

  ΟΧΙ 

   
 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Υπεργολαβική ανάθεση Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων) 

  ΝΑΙ 

   
   

  ΟΧΙ 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

2. δωροδοκία  

3. απάτη  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 
ή τους λόγους της καταδίκης, 

 Ημερομηνία, σημείο-(-α), λόγος(-οι) 

Εάν η σχετική 
τεκμηρίωση 
διατίθεται 
ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων): 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί. 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση 

Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)  

   
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε 
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 §7 τελευταίο 
εδάφιο) 
 

  ΝΑΙ 

   
   

  ΟΧΙ 

   

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 

 
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
Απάντηση 

1 

Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 

   
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ αναφέρετε ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται 

  

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  

 

Η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική; 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

  

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, αναφέρετε 
τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 

  

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινίστε:   

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης που οφεί-
λει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περί-
πτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 
αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-
τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-
τικό παράπτωμα 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετή-
σει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
 το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  
 συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
 προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
 προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

     
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     
Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστό-
σο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέ-
σει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρ-
μοστέας  εθνική εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματι-
κής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει παράσχει  ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτου-
σα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικα-
σίας σύναψης της σύμβασης; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώ-
 σεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
 απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
 των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
 κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
 αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
 τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
 αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
 αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέ-
 χεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
 στη διαδικασία ανάθεσης  ή να παράσχει εξ αμε-
 λείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-
 ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
 αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
 ανάθεση; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 §4 Ν. 3310/2005 
Απάντηση 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της §4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 

ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατά-
στασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομι-
κός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

 Εάν ναι, δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας. 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικο-
νομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης ή στην πρόσκληση είναι ο εξής:  

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο-
μικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης είναι ο εξής: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Απάντηση 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικο-
νομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύ-
πτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-
βασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτού-
νται είναι ο εξής:  

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομι-
κού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική γνωστοποίηση ή στα  έγ-
γραφα της σύμβασης  είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 
είναι το εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(ΠΟΣΟ  -  ΝΟΜΙΣΜΑ) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικο-
νομικές απαιτήσεις,  οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκλη-
ση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: 
 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
 

και/ή1 
 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

(α) 

(β) 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

ΕΤΟΣ Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 

  
  
  

ΕΤΟΣ αριθμός διευθυντικών στελεχών 

  
  
  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης 

 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης 

 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται 
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

                                                
1
 (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση 

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; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

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; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει 

αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση 

 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορ-
ισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 
τρόπο: 

 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθέ-
να από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

 

 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I 

– IV 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. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Κρωπίας, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης] για τους σκοπούς τ… 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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Παράρτημα IV. Άλλες δηλώσεις 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

 Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που 

δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης  
Αριθμός Δελτίου Ταυτ.  Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Η δήλωση αυτή θα γίνεται από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα ενώπιον(1) αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη και 

θα δηλώνεται  ακολούθως: 
 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
 
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (ή τις αντίστοιχες διατάξεις)
(2)

, δηλώνω ότι: 
 

Έχω επισκεφθεί την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και έχω λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και 

των ιδιομορφιών της ( εναέρια δίκτυα, κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λπ.) και θα επιλέξω τα κατάλληλα 

μηχανήματα και οχήματα τα οποία θα δύνανται να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες εργασίες 

απομάκρυνσης των  κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου. 

Θα είμαι σε θέση να ΕΠΕΜΒΩ ΑΜΕΣΑ στην οποιαδήποτε ανάγκη απομάκρυνσης κλαδιών ή 

υπολειμμάτων πρασίνου   που εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και με απλή 

προφορική εντολή του Επόπτη ή του Προϊσταμένου του Υπηρεσίας-Γραφείου που έχει την ευθύνη 

παρακολούθησης της σύμβασης ή του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου. 

Δε θα ισχυρισθώ αδυναμία επέμβασης σε σημεία του Δήμου λόγω ακαταλληλότητας του εξοπλισμού 

μου. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα αμείβεται και 

θα ασφαλίζεται νόμιμα.  
 

 
 

........................... 

Τόπος Ηµεροµηνία 

 

 
(υπογραφή) 
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Παράρτημα V. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή 
διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους 
πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους 
& σχολεία. 

Κωδικός CPV: 77310000-6, 77341000-2,  45343100-4. 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, 
προμήθειες, ή υπηρεσίες :  

Υπηρεσίες 

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

3 

Αριθμός αναφοράς που αποδί-
δεται στον φάκελο από την ανα-
θέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους 
ΜΕΤΑ την θεώρηση 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο:  210 6622379 εσωτ. 110 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tykoropi@gmail.com 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει)  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 1 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1. 
Μηνιαία συντήρηση πρασίνου για το Δήμο σύμφωνα με 

την Γενική κ΄ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τεμάχιο 

(ανά 

μήνα) 

12   

 

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Αποψίλωση ξερών χόρτων  από κοινόχρηστους  

χώρους 
στρέμμα 400   

      

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24 %  

  Τελικό Σύνολο   

 
 

 

 

 

Ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 
 
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να τροποποιήσει τη 
σύμβαση με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα 
διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως περιγράφονται στη 
Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ...................  

      

Το τελικό ποσό που θα εισπράξω για αυτή τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής 

τροποποίησης ποσοτήτων δε θα ξεπεράσει τις 44.032,18 € χωρίς ΦΠΑ 
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ΤΜΗΜΑ 3 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 10-12 m σε νησίδες , 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 9   

2 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε πλατείες, 

πάρκα, κλπ 
τεμάχιο 4   

3 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 4   

4 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε πλατείες, πάρκα 

κλπ 
τεμάχιο 4   

5 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε νησίδες, 
πεζοδρόμια, κλπ 

τεμάχιο 2   

      

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24 %  

  Τελικό Σύνολο   

 

 
 
 
 

 

 

 

Ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 
 
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να τροποποιήσει τη 
σύμβαση με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα 
διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως περιγράφονται στη 
Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ...................  

      

Το τελικό ποσό που θα εισπράξω για αυτή τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής 

τροποποίησης ποσοτήτων δε θα ξεπεράσει τις 44.032,18χωρίς ΦΠΑ 
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Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, 

προς αποφυγή απόρριψής της 
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού …………………………………….. (             €) ευρώ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  ……………………………………… υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο 

Διαγωνισμό Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – 

απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους & σχολεία που θα διεξαχθεί την .................................., σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης:  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι  

Η παρούσα ισχύει 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. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την 

§2.4.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 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, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το 

Άρθρο 7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως).............   (αριθμητικώς) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού 

εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – 

κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

Η παρούσα ισχύει 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, 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 5% επί του ποσού 

της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το 

Άρθρο 7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα VI. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης 
εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους 

χώρους & σχολεία. ποσού .................,.. € πλέον ΦΠΑ 

 

Στο Κορωπί σήμερα .... ........ 2020 ημέρα ............  μεταξύ των: 

 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο 

οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του Δημάρχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που για λόγους συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του .........(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)........, .....(διεύθυνση έδρας)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του (Πατρώνυμο) με 

ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από (εκδούσα αρχή) και που για λόγους συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/27/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ώστε να 

εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή 

διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψηλών 

δέντρων σε κοινόχρηστους» προϋπολογισμού 44.032,18 € πλέον ΦΠΑ που συνέταξε η  Δήμητρα Καδδίτη 

προϊσταμένη τμήματος πρασίνου Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία εγκρίθηκαν 

τα έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και διατέθηκε 

πίστωση ποσού ......... . για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την εκτέλεση της 

ανωτέρω σύμβασης. 

 Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 Την προσφορά του/της ........................................... 

 Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία κατακυρώνεται 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

 Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 

 Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης 
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 Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και 

συγκεκριμένα σε βάρος των ΚΑ 35-7332.007, 35-6279.003, 35-6162.001.  

 Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝ ΑΘΕ ΤΕΙ  
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)....................», που εδρεύει 

................................, την εκτέλεση της σύμβασης για  την Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού 
εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – 
κλάδεμα  υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία.  , έναντι συνολικού ποσού 

........................................ ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τους παρακάτω όρους τους 

οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 
 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για το τμήμα 1 αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση πρασίνου σε καθορισμένες πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Για το τμήμα 2 αντικείμενο της παρούσας είναι  η εκτέλεση των  εργασιών  

καθαρισμού εδάφους για λόγους πυροπροστασίας. Για το τμήμα 3 αντικείμενο της παρούσας είναι το κλάδεμα 

των υψηλών δένδρων , τα οποία βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου μας και σε 

πολλές των περιπτώσεων έχουν αιτηθεί οι δημότες μας το κλάδεμα τους, θα δοθεί προτεραιότητα στην 

επικινδυνότητα και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τα δένδρα αυτά. 

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Τεχνικής 

Μελέτης. 
 

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 

 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

#........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση 

υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), 

όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.   

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.        

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 

βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 

διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή κ.λπ.). 

 Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής 

κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 
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Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ 1 
 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1. 
Μηνιαία συντήρηση πρασίνου για το Δήμο σύμφωνα με 

την Γενική κ΄ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τεμάχιο 

(ανά 

μήνα) 

12   

 

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

ΤΜΗΜΑ 2 
 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Αποψίλωση ξερών χόρτων  από κοινόχρηστους  

χώρους  
στρέμμα 400   

      

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24 %  

  Τελικό Σύνολο   

ΤΜΗΜΑ 3 
 

A.Τ. Είδος Εργασίας Μον Μετρ Ποσότ. 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 10-12 m σε νησίδες , 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 9   

2 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε πλατείες, 

πάρκα, κλπ 
τεμάχιο 4   

3 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12-16 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 4   

4 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε πλατείες, πάρκα 

κλπ 
τεμάχιο 4   

5 
Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 m σε νησίδες, 

πεζοδρόμια, κλπ 
τεμάχιο 2   

      

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24 %  

  Τελικό Σύνολο   
 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση δε 

θα ξεπεράσει τις 44.032,18 χωρίς ΦΠΑ. 
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Άρθρο 4ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος και επειδή έχει λάβει γνώση -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ- των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορ-

φιών της περιοχής ( εναέρια δίκτυα, κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λπ.) οφείλει να επιλέξει τα κατάλληλα 

μηχανήματα-οχήματα τα οποία θα δύνανται να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες εργασίες απομάκρυνσης των  

κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου.  

Θα πρέπει να είναι σε θέση να ΕΠΕΜΒΕΙ ΑΜΕΣΑ (με ελάχιστο χρόνο ανταπόκρισης τις 24 ώρες) στην 
οποιαδήποτε ανάγκη απομάκρυνσης προϊόντων αποκομιδής πρασίνου (κλαδια, κορμους κλπ )  που 

εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και με απλή προφορική εντολή του Επόπτη ή του 

Προϊσταμένου του Υπηρεσίας-Γραφείου που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης ή του 

Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Ισχυρισμός αδυναμίας επέμβασης σε σημεία του Δήμου λόγω 

αδυναμίας του εξοπλισμού του, θεωρείται απαράδεκτος και μπορεί να επισύρει την ποινή της έκπτωσης από 

τη σύμβαση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες 

και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των 

εργασιών. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται  και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  

Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού.    

Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα 

θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδηγήσεως σύμφωνα με τα απασχολούμενα οχήματα και ανάλογη προϋπηρεσία. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ εργασιών (με υπαιτιότητα του Αναδόχου) δεν μπορεί να υπερβεί τις 72 ώρες. 

Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την  αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης 

εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην 

επανόρθωση της. 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός 

της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο ΠΕΝΤΕ (5) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η 

υπηρεσία που διενεργεί την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και έχει τη διοίκηση αυτής. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το διάστημα των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών 

(δώδεκα (12) μήνες), αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Παρεκκλίσεις από τον συνολικό χρόνο παράδοσης θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας. 
 
 

Άρθρο 5ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το 

προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Η ανωτέρω υπηρεσία 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, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με απόφασή της ορίζει υπάλληλο της υπηρεσίας ως επόπτη, με καθήκοντα 

εισηγητή, για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
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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. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με τον εξοπλισμό του, για 

το σύνολο ή μέρος αυτού από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του 

με την υπαιτιότητά του. 

Για την παραλαβή των εργασιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 §11 (δ) του Ν. 4412/2016, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη της παρασχεθείσας υπηρεσίας, συντάσσεται πρωτόκολλο από την επιτροπή 

το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις  ΙΔΙΩΣ σε αυτές που αφορούν 

τον επιμελή καθαρισμό υπολειμμάτων μετά την εκτέλεση των εργασιών ή από τους κοινούς κανόνες της τέχνης, 

η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την 

επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη 

επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του 

τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ ποσού .......... € του 

.................................. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες 

ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η οποία 

θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 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 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, 

την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Η εγγύηση 
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καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν 

κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνημένης 

σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του Άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016 

 σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
 

Άρθρο 7ο Τροποποίηση σύμβασης 

 Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 

των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης. 

 Εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη από κάποια υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών, επιπλέον των 

ποσοτήτων από τις περιγραφόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά 

τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 103 §1 περ. (α)), μόνο σύμ-

φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευ-

θυντήρια Οδηγία 20 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

Χρόνος περαίωσης 
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη 

 του Αναδόχου 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 εκτέλεσης 

 εργασιών. 

Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο  

 Το Οικονομικό και το Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4.5 των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης, τα παραδείγματα του Παραρτήματος Ι ΜΕΡΟΣ 

2 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 

 Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για την σύμβαση αυτή δε θα ξεπεράσει τις 

44.032,18 € χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Τρόπος άσκησης :  

Με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 

εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη.  

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο ΠΑΡΟΝ συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 

μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 

την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

 
 

Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες 

 Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. 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 εργασιών που 

εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

των εργασιών που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα, 

 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 τα παραδοθέντα είδη 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. 
 

 

Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της συμ-

βατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της ποσότη-

τας των παρεχομένων υπηρεσιών, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 

Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013). 

 Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η αντι-

στοιχία των παραλαμβανομένων υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η έγκριση του Πρωτοκολ- 

λου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, εφ’ 

όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου (πχ Υπηρεσία Επιτρόπου 

ΕλΣυν). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π.Π. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

 Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα 

από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

 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, που ρυθμίζεται με την έκδοση της 

κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
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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, με τον 

τρόπο που καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/2017), όπως προβλέπεται στο 

Άρθρο  350 § 3 του ν. 4412/2016. 

δ) Κάθε κράτηση που προβλέπεται για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας …..% επί του καθαρού ποσού. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική κατάσταση 

πιστοποίησης εργασιών της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα εκδίδεται εντός 15 ημερών από το πέρας του 

πιστοποιημένου μήνα. Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου που εκτελείται θα 

συνοδεύεται από σχετική Εντολή Μεταφοράς και εναπόθεσης στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και 

επεξεργασίας του αναδόχου. Στην εντολή θα αναφέρεται ρητά το είδος του μεταφερόμενου φορτίου 

χαρακτηρισμένο από τους κωδικούς Ε.Κ.Α. καθώς και η ποσότητα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου 

καλείται να συνυπογράφει την εντολή κατά την παραλαβή του φορτίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τους αρμόδιους για την παραλαβή του φορτίου υπαλλήλους 

κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στον Δήμο. Αντίγραφο θα παραμένει στον Δήμο. 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του ανάδοχου θα γίνεται απολογιστικά και θα προκύπτει από τον όγκο των 

προς μεταφορά κλαδιών κ.λπ. σύμφωνα με την χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης (π.χ καρότσα) του φορτηγού 

που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση των ανωτέρω εργασιών από 

τον ανάδοχο εργολάβο που θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εντολές του Δήμου. 

Η πιστοποίηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη θα ελέγχεται από την Επιτροπή Παραλαβής, θα συντάσσεται το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο, εντός των οριζομένων από την νομοθεσία χρονικών ορίων, και ΜΕΤΑ την έγκρισή του 

θα ξεκινά η διαδικασία εκταμίευσης, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους χρόνους. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί 

το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του 

προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και 

κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος, δασμό ή άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

 

 

Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις Εργοδότη 

 Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει στον Ανάδοχο 

κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει 

να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

 Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης της 

σύμβασης, ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών, την 
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μερική εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ εξόφληση των εργασιών 

που έχουν παραληφθεί. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον Ανάδοχο 

την αντίστοιχη αμοιβή.  

 
 

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις 

του, όπως αναφέρονται στην παρούσα, με  τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και  τις 

προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών, καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

 Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Επόπτη ή τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική του 

προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος  φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 

διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 

ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 

συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 

επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 

αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 12ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν η σύμβαση 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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την υπηρεσία σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 
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 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 203.  
 
 

Άρθρο 13ο Ανωτέρα βία 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε εξωτερικά 

γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε απρόβλεπτα 

γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός  που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει  να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
 

Άρθρο 14ο Επικοινωνία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών 

ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και θα απαντώνται 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας τα 

αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

 
 

Άρθρο 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 47 Ταχ. Διεύθυνση :  

Ταχ. Κώδικας : 19441 ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. Κώδικας :  

Αρμόδιος :  Αρμόδιος :  

Τηλέφωνο :  Τηλέφωνο :  

e-mail :  e-mail  :  
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 Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων της 

παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή 

απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση της 

σύμβασης. 
 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο 

Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 

   
   




