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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548633-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιοι Ανάργυροι: Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων
2020/S 223-548633

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 61
Πόλη: Άγιοι Ανάργυροι
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 135 61
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Έλενα Σιέρρα, Ηλίας Τσακανίκας και Μαρία Χατζηγρηγορίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@agankam.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132023696
Φαξ:  +30 2132023626
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού.
Αριθμός αναφοράς: A.M. 86/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77313000 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η γενική υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου 
στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού» (Α.Μ. 86/2020).
Με την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται η τριετής συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης, η επέκταση 
ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, ο έλεγχος της βλάστησης των 
μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων, καθώς και μια σειρά ενεργειών που ως σκοπό έχουν την ορθολογική και 
περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων, που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες.
Με την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, ο Δήμος αποσκοπεί στη βελτίωση τού επιπέδου συντήρησης 
των πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων, στην αύξηση και αναβάθμιση τού αστικού πρασίνου, στην 
εξοικονόμηση τού ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο των δικτύων άρδευσης και των αντλιοστασίων, στη μείωση 
της επικινδυνότητας των δένδρων στα πάρκα και τις δενδροστοιχίες, με απώτερο στόχο την προστασία των 
κατοίκων και τη μέγιστη συμβολή στη βελτίωση τής ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 224 589.50 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03451000 Φυτά
77341000 Κλάδεμα δένδρων
77342000 Κλάδεμα θάμνων
45232121 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η γενική υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου 
στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού» (Α.Μ. 86/2020).
Με την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται η τριετής συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης, η επέκταση 
ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, ο έλεγχος της βλάστησης των 
μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων, καθώς και μια σειρά ενεργειών που ως σκοπό έχουν την ορθολογική και 
περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων, που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες.
Με την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, ο Δήμος αποσκοπεί στη βελτίωση τού επιπέδου συντήρησης 
των πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων, στην αύξηση και αναβάθμιση τού αστικού πρασίνου, στην 
εξοικονόμηση τού ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο των δικτύων άρδευσης και των αντλιοστασίων, στη μείωση 
της επικινδυνότητας των δένδρων στα πάρκα και τις δενδροστοιχίες, με απώτερο στόχο την προστασία των 
κατοίκων και τη μέγιστη συμβολή στη βελτίωση τής ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Ως εργασίες συντήρησης, νοούνται όλες οι εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με 
κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών, αλλά και παράλληλα, τη διατήρηση τής αισθητικής 
και της ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του Δήμου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό 
για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 224 589.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση τής 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016. Ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων, χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης [Ν.4412/2016, άρθρο 132 §1 περ. (α)].

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1) οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης (υπηρεσίες εργασιών πρασίνου, κλαδέματος 
δένδρων, λειτουργίας συστημάτων άρδευσης).
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία·
2) να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (χωρικά 
κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.): 2002 (01, 02, 03) 
(συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.)·
3) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με τον Ν.3982/2011) 
(συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.)·
4) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ τουλάχιστον για εργασία R3 (συνοδευόμενη 
από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α)·
5) να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει την έδρα του ο 
οικονομικός φορέας.
Τα παραπάνω (επί ποινή αποκλεισμού) θα πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που 
περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/12/2020
Τοπική ώρα: 14:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
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Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άρθρα 360 έως 363 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/11/2020
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ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ που εγκρίθηκαν με την αριθμό

 215/22-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΧΝΩ62-Η7Ο) Απόφαση Ο.Ε. 

Άγ.Ανάργυροι, 22-09-2020

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεώργιος ΝΤΑΟΥΤΗΣ



     Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC007678701
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«Εργασίες συντήρησης και 
αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο 
Αγ. Αναργύρων – Καματερού» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  86/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 22303/20-11-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε  Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Διεθνή  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  η  Γενική  Υπηρεσίας  με  τίτλο “Εργασίες  συντήρησης  και
αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού” (Α.Μ. 86/2020), ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1.497.945,18 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%.
Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
Αρχή Παροχής Ψηφιακής Υπογραφής και να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020  (17-12-2020) και
ώρα 14:10 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020  (24-12-2020) και ώρα
10:30 π.μ 
Η διενέργεια της Δημοπρασίας και η εκτέλεση της Γενικής Υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω
Διατάξεις:

1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2. του  N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη»,
4. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»”&
5. κάθε Διάταξης (Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α.) και ερμηνευτικής Εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση

και εκτέλεση της Γενικής Υπηρεσίας.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων  ενενήντα  ένα  ευρώ  και  εβδομήντα  εννέα  λεπτών  (24.491,79  €) (άρθρο  72
Ν. 4412/2016). Η Εγγύηση Συμμετοχής, ανεξάρτητα από το Όργανο το οποίο θα την εκδώσει, θα
πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο 72§4 του
Ν. 4412/2016).
Η  προσφορά  θα    αφορά    το  σύνολο  της  μελέτης.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Τα Τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr . 
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132023696  (κ.  Ελένη  ΣΙΕΡΡΑ)  και  2132023692  (κ.  Ηλίας
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ), FAX επικοινωνίας 2132023626, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

           Άγιοι Ανάργυροι, 20-11-2020
              Ο Αντιδήμαρχος

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

Γεώργιος ΝΤΑΟΥΤΗΣ



ΑΔΑΜ: 20PROC007678701                                            ΑΔΑ: 6ΗΧΝΩ62-Η7Ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                       

Α.Μ. 86/2020
 “Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                        1.224.589,50 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. 13%:                                               24.281,40 ΕΥΡΩ  
Φ.Π.Α. 24%:                                             249.074,28  ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                       1.497.945,18 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Πόλη ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός 13561

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR300

Τηλέφωνο 2132023696, 2132023692, 2132048809

Φαξ 213 20 23 626

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

promithies  @  agankam  .  gov  .  gr,
xatzigrigoriou  @  agankam  .  gov  .  gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη  ΣΙΕΡΡΑ,  Ηλίας  ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ,
Μαρία ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Ο.Τ.Α

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης ….

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)     Τα έγγραφα της  Σύμβασης είναι  διαθέσιμα  για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από:  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr 

            ή άλλη διεύθυνση http://www.agan.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης2

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  ο  Τακτικός  Προϋπολογισμός  του
Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με

1 Μόνο για Συμβάσεις άνω των ορίων. 
2 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  Ν. 4412/2016.



Κ.Α.: 35.6262.0012,  σχετική  πίστωση του Προϋπολογισμού  του Οικονομικού  Έτους  2020
συνολικού προϋπολογισμού 1.497.945,18 € του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 3 

Η πρόβλεψη κατανομής της πολυετούς δαπάνης της, εκτιμάται ως εξής: ποσού 139.612,91 €
για το 2020, ποσού 499.315,06  € για το 2021, ποσού 499.315,06  € για το 2022 &  ποσού
359.702,15 € για το 2023. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Γενική Υπηρεσία με τίτλο   “Εργασίες συντήρησης και
αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού” (Α.Μ. 86/2020)
Με την εν λόγω Υπηρεσία προβλέπεται η τριετής συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της
πόλης, η επέκταση ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους,
ο  έλεγχος  της  βλάστησης  των  μεγάλων  και  επικίνδυνων  δέντρων   καθώς  και  μία  σειρά
ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών
υπολειμμάτων που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες. 
Με  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  ο  Δήμος   αποσκοπεί  στη  βελτίωση  του
επιπέδου συντήρησης των πλατειών κλπ.  κοινόχρηστων χώρων, στην αύξηση και αναβάθμιση
του αστικού πρασίνου, στην εξοικονόμηση του ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο των δικτύων
άρδευσης και των αντλιοστασίων, στη μείωση της επικινδυνότητας των δένδρων στα πάρκα
και  τις  δενδροστοιχίες,  με  απώτερο  στόχο  την  προστασία  των  κατοίκων  και  τη  μέγιστη
συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Σαν  εργασίες  συντήρησης  νοούνται  όλες  οι  εργασίες,  οι  οποίες  θα  προκύψουν  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών
αλλά και  παράλληλα τη διατήρηση της  αισθητικής  και  της  ασφαλούς εικόνας  των χώρων
πρασίνου  του  Δήμου,  έτσι  ώστε  να  ανταποκρίνονται  πλήρως  στο  σκοπό  για  τον  οποίο
κατασκευάστηκαν. 
Οι  περιοχές  που θα  γίνουν  οι  εργασίες  παρατίθενται  παρακάτω,  είναι  ενδεικτικές  και  όχι
δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ:
1. Πλατείες: Κεντρική Αγ. Αναργύρων, Ηρώου,  “Σαλίγκαρος”,  Πλαπούτα, Ακροπόλεως,

Κοκκινόπουλου,  Καζαντζάκη  –  Μυκονιάτικα,  ΚΑΠΗ  –  Μυκονιάτικα,  Αγ.
Φραγκίσκου,  Άρη  Βελουχιώτη,  Καλύμνου,  Πιερίας,  Τροίας,   Ανάκασας,  Ευβοίας,
Πύργου  Βασιλίσσης,  Αγίων  Ακινδύνων,  Τέρμα  Λεωφορείων  Ανάκασας,
Εσταυρωμένου κ.λ.π.

2. Χώροι  Πρασίνου:  ΚΑΠΗ,  οδός   Λ.  Κατσώνη,  Παιδικές  Χαρές,  χώροι  ΟΣΕ,
Ποδηλατόδρομος  Φλέβας,  &  Κων/πόλεως,,  Πευκώνας,  Γεωργίου  Παπανδρέου,
νησίδες Τρεις Γέφυρες – Είσοδος Πόλης, πρανή & νησίδες οδού Κων/πόλεως,   λοιπές
νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.

3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Πολιτιστικό  Κέντρο  “Σπ.
Αποστόλου”,  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  Νηπιαγωγεία,  Δημοτικά,  Γυμνάσια,  Λύκεια
κ.λ.π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
1. Πλατείες:  Δημοκρατίας,  Χιροσίμα,  Γρ.  Λαμπράκη,  Ιωλκού,  Καζαντζάκη,  Αγ.

Γεωργίου, Αγ. Σπυρίδωνα,  Αγ. Νικολάου κ.λ.π.
2. Πάρκο Αττάλου, λοιπές νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.,
3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Κέντρο  Κπονωνικών  –

Προνιακών  Υποδομών,  Κτίριο  ΕΟΠΠΥ,  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια κ.λ.π.

Στην περιοχή εφαρμογής της  Εργασίας / Γενικής Υπηρεσίας και σε όσες περιοχές κριθεί από
την  Υπηρεσία  αναγκαίο  μετά  την  έναρξη  της  εφαρμογής  της,  θα  γίνουν  συνοπτικά  οι
παρακάτω εργασίες:
I .ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,
II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,

3 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους 
οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της Σύμβασης.



ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
IV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
V ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
VI ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση εντάσσεται στα κάτωθι τμήματα με τους αντίστοιχους κωδικούς
του Κοινού  Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):4

  (CPV): 77310000-6   “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου”,
  (CPV): 77313000-7  “ Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”,
  (CPV): 03451000-6  “ Φυτά”  

  (CPV): 77340000-5   “Κλάδεμα δένδρων και θάμνων”.

 (CPV): 45232121-6 ¨Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρ-
δευσης ¨.

Η παρούσα Σύμβαση ΔΕΝ μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας
είναι  ενιαίο,  η  σειρά  των εργασιών πρέπει  να  γίνεται  συντονισμένα  και  με  συγκεκριμένη
χρονική ακολουθία και η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα
την μη ορθή εκτέλεση του ΣΥΝΟΛΟΥ της εργασίας.

1) Οι εργασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, ως προς την συντήρηση
του πρασίνου, είναι οι απαραίτητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος
ως προς την αισθητική, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων πρα-
σίνου. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ο βέλτιστος συνδυασμός
τους ως προς τον τόπο και τον χρόνο, δεδομένης της στενής σύνδεσης και αλληλεπίδρασης
μεταξύ τους, με συνολικό προγραμματισμό και συνολική ευθύνη ως προς την ανά πάσα στιγ-
μή κατάσταση του χώρου. 
Π.χ.  η  συχνότητα  άρδευσης  ενός  χώρου επηρεάζει  την  ποιότητα του  φυτικού  υλικού  του
χώρου (δένδρα, θάμνοι, εποχιακά, χλοοτάπητας κ.λ.π.). Εμμέσως λοιπόν επηρεάζει την συ-
χνότητα λοιπών εργασιών όπως λίπανση, φυτοπροστασία, κλάδευση δένδρων και θάμνων, βο-
τάνισμα στα παρτέρια με εποχιακά, κούρεμα χλοοτάπητα κ.λ.π.).
2) Η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, ως προς
την  επέκταση  των  χώρων  πρασίνου,  έχουν  συγκεκριμένη  αλληλουχία,  ενώ  κάποιες
εκτελούνται ταυτόχρονα, με στόχο την όσο το δυνατό πιο επιτυχημένη εγκατάσταση των νέων
στοιχείων  πρασίνου  [δικτύου  άρδευσης,  πρασίνου  (δένδρα  εντός  Πλατειών,  ανθοφόρους
θάμνους, παρτέρια με  εποχιακά ανθόφυτα, προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα κ.λ.π)] .
3) Το σύνολο των εργασιών εκτελούνται εξωτερικά, και συνεπώς εξαρτώνται άμεσα από τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Αν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. παρατεταμένο
διάστημα  βροχοπτώσεων),  για  κάποιες  εργασίες  τροποποιηθεί  το  προγραμματισμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις εργασίες που ακολουθούν.
Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους,  οι  οποίοι  οδηγούν  στην  ανάγκη  ενός  συνολικού
προγραμματισμού,  μιας  συντονισμένης  εκτέλεσης  του  συνόλου  των  εργασιών  και  της
ανάληψης συνολικά της ευθύνης, κρίνετε ότι η ανάθεση της Σύμβασης πρέπει να γίνει για το
σύνολο των εργασιών και όχι τμηματικά. 
Επιπροσθέτως,  η  ενιαία  αντιμετώπιση  του  έργου  δίνει  τη  δυνατότητα  στην  επιβλέπουσα
Υπηρεσία να παρακολουθήσει καλύτερα την υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης5.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Γενικής Υπηρεσίας.6 

Η  ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται  στο  ποσό των 1.497.945,18 €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  &  Φ.Π.Α.  24%  [προϋπολογισμός  καθαρής  αξίας:  €
1.224.589,50  €   Φ.Π.Α.:  €  273.355,68  (13%:  24.281,40  €  &  24%:  249.074,28  €)].   Η
Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  τροποποίησης  της  Σύμβασης  των  ενδεικτικά

4  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει.
5 Πρβλ άρθρο 59  Ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια Σύμβαση υπό τη μορφή 

χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν 
σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους. 

6 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα).



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:

1. Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό
το 15% του αρχικού (Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1).

2. 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 συνολική διάρκεια της  Σύμβασης  ορίζεται   σε   τριάντα  έξι   (36)  ημερολογιακούς
μήνες.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  :  Μελέτη  –  Τεχνικές  προδιαγραφές  –  Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  της
παρούσας Διακήρυξης.  
Η  Σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.    

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπονται από την κείμενη Νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες Κανονιστικές Πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως7:

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
του Ν.  4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄)8, “Α) Για  τη  διαχείριση,  τον έλεγχο  και  την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση του Ν.  3419/2005 (ΦΕΚ
297/Α΄) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) “Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013”,
του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α΄)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές”, 
του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”,
του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)  “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση”,9

του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄)  “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”, 
του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"  και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄),10

7 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

8 Εφόσον πρόκειται για Σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
9 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
10 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, έχει καταργηθεί από 
01.01.2018 , σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε 
τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή 
υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.



του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”,  
του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων”  για  τη
διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ./τος 82/1996
(ΦΕΚ 66/Α΄) “Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα”11,  της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄)  σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς
και των Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου
65  του  Ν.  4172/2013  (ΦΕΚ  167/Α΄)  για  τον  καθορισμό:  α)  των  μη  «συνεργάσιμων
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»12.  
του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, 
του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
Διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του  Ν.  2121/1993  (ΦΕΚ  25/Α΄)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και
Πολιτιστικά Θέματα”, 
του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”, 
του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α΄) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
του  Π.Δ.  39/2017  (ΦΕΚ  64/Α΄)  “Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.”,
της με αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης”,
της με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων, εκδοθεισών Κανονιστικών Πράξεων, των λοιπών
Διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
της  86/2020  μελέτη  που  συντάχθηκε  από  το  Τμήμα  Πρασίνου  της  Δ/νσης  Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος του Δήμου,
της 140/23-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΜ0Ω62-7ΤΕ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία  εγκρίθηκε η σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την Εργασία / Γενική
Υπηρεσία με τίτλο :  “Εργασίες  συντήρησης και  αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ.
Αναργύρων - Καματερού” (Α.Μ. 86/2020)  ,   1.497.945,18 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.  13% & 24% (24.281,40 €  & 249.074,28 €  αντίστοιχα)  (1.224.589,50  €  πλέον
Φ.Π.Α.), 
το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “20REQ006932233”,
την ΑΑΥΠΔ 610/09-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ516Ω62-ΝΔΧ), Απόφαση με την οποία διατέθηκαν
οι απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020,
εγκρίθηκαν οι αναλήψεις  πολυετούς  υποχρέωσης και  καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  ως  έγκριση  του  πρωτογενούς  αιτήματος  λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: “20REQ007011236”,
την 215/22-09-2020 (ΑΔΑ: ….................)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Όροι της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και
ορίστηκε  ο  τρόπος  εκτέλεσης  με  Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Διεθνή Διαγωνισμό  με

11 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις, απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

12 Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του Ν. 4172/2013, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (ΦΕΚ 542/Β΄) &  ΠΟΛ1173/2017 (ΦΕΚ 4049/Β΄) 
σχετικές Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.



σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020
(17-12-2020) και ώρα 14:10 μ.μ..13

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η οποία είναι  προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την ………., ημέρα ………… και ώρα ….

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης14 
Προκήρυξη15 της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
11-11-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 17. 
Το πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή
πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.18:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  όπου  η σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
EE/S S223/16-11-2020/ 548633-2020-EL.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 19 20

21 22, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
Σύμφωνα με τις περ. (35) και (68) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 καθώς και της
παρ.  12  του  άρθρου  379  του  Ν.  4412/2016,  εξακολουθεί  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της
περίληψης  της  Διακήρυξης  σε  τουλάχιστον  μία  ημερήσια  και  μία  εβδομαδιαία  τοπικές
εφημερίδες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, ή η προμήθεια αγαθών ή
η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016) (συνδυαστικά
πρβ. και Εγκύκλιο 15/2007 ΥΠΕΧΩΔΕ-Αρ.Αποφ Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-2017).

13 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 
πολυπλοκότητα της Σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 
60 παρ. 1 Ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην Ανοιχτή Διαδικασία 
καθορίζεται : α) για τις Συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του Ν. 
4412/2016 και β) για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου Νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του Ν. 4605/2019.

14 Για Δημόσιες Συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 
το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6, Ν.4412/2016 .

15 Άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : 
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1). 

16 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα Διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, 
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66
του Ν. 4412/2016. 

17 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
18 Άρθρο 36 του Ν. 4412/2016.
19 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 Ν. 4412/2016.

20 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, 
βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 Ν. 4412/2016.

21 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν. 3548/2007, συνεχίζει να 
υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 
§12 Ν. 4412/2016.

22 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην 
ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.



Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)23 
Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  [ή  θα  καταχωρηθεί] στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www/agan.gov.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση
►Προκηρύξεις, μετά τις ..../..../....24.[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση] 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της Δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από από τον εργολάβο ή
τον  προμηθευτή  ή  τον  πάροχο  που  ανακηρύχθηκε  Ανάδοχος  με  τη  διαδικασία,  με  την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3548/07).

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 τους25 
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.

2.             ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1     Έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης26  είναι τα ακόλουθα:

23  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
TED, ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο:  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/2016) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ 
ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

24 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η 
δημοσίευση της  προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής, ή του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης, για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση 
επιλεξιμότητας των δαπανών της Σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ 
3521/Β΄/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

25 Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
26 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης» ή «έγγραφο της Σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 

της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η 
Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της Σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης Σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του 
άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του Διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της Σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση 
των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η 
Διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης, 
το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η 
Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της 
Σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις 
εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές.



1. η με αρ.  EE/S  S223/16-11-2020/  548633-2020-EL Προκήρυξη της  Σύμβασης
(ΑΔΑΜ:  20PROC007677802),  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007678701) με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ,
ΙΙΙ & IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

3. το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  [ΕΕΕΣ]27 η  παρούσα  Διακήρυξη
(ΑΔΑΜ: 20PROC007678701) με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,  IV που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. η με Α.Μ. 86/2020 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης
Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας .28

2.1.2     Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
29.

2.1.3     Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι
και την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 (04-12-2020)  και ώρα 12:30 μ.μ.. Η Αναθέτουσα
Αρχή  θα  απαντήσει  σε  όλες  μαζί  τις  διευκρινίσεις  που  θα  ζητηθούν  εντός  του  ανωτέρω
διαστήματος,  το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή  11  Δεκεμβρίου  2020  (11-12-2020)  στο
δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των ερωτημάτων  είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο30. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι  πρόσθετες  πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί  έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών31.

2.1.4     Γλώσσα

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα32

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

27 Για Συμβάσεις άνω των ορίων.
28 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα Σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της Σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
29 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή
εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.
Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο 
σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

30 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, ΦΕΚ 1924/Β΄/2017(άρθρο 14).

31 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του Ν. 4412/2016. 



Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης-10-1961,
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ188/Α΄)33.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 34. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης-10-1961,  που κυρώθηκε  με  το  Ν.  1497/1984
(ΦΕΚ188/Α΄).  Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται  από μετάφρασή τους
στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της
Εθνικής  Νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει
συνταχθεί το έγγραφο.35 

Ενημερωτικά και  τεχνικά  φυλλάδια και  άλλα έντυπα -  εταιρικά  ή μη -  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο  (π.χ.  τεχνικά  φυλλάδια  με  τεχνικό  περιεχόμενο,  πιστοποιητικά  CE,  ISO κλπ)
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική, όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/2016). Σε κάθε
περίπτωση πάντως η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την εξέταση των προσφορών, διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36.

2.1.5     Εγγυήσεις37

Οι Εγγυητικές Επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (ΦΕΚ 13/Α΄)38, που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  εκδίδονται  κατ’ επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής

32 Άρθρο 53, παρ.3 του Ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της Σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή 
μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί 
σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

33 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε 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 05-10-1961. 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.

34 Άρθρο 92, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 
4605/2019.

35       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του 
άρθρου 43 

του Ν. 4605/2019.
36 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
37 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 Ν. 4412/2016 
38 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 05/Α΄/17-01-2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ 

93/Α΄/31-05-2018),



διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών39,  θ)  την  ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των Εγγυητικών Επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα 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.40

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή41 για την υποβολή
προσφοράς42. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.43  

2.2.2     Εγγύηση συμμετοχής44

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής45,  που ανέρχεται στο ποσό των  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΝΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ   ΛΕΠΤΩΝ
(24.491,79 €). 46. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον

39 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του Ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του Ν. 
4497/2017.

40 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

41 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 4412/2016
42 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της Σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 4412/2016)

43 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 4412/2016
44 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
45 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της Σύμβασης, το ύψος της Εγγύησης 

Συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α Ν. 4412/2016).

46 Το ποσοστό της Εγγύησης Συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της Σύμβασης, (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 Ν. 4605/2019 (Α΄ 52).  



προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης. 
Η  Εγγύηση  Συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 47

2.2.2.3.  Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης.

2.2.3     Λόγοι αποκλεισμού48 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (Διαγωνισμό)
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 αμετάκλητη49 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται  υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, 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 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ

47 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

48 Πρβλ άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του Ν. 4497/2017.
49 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του Μ. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του Ν. 

4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις Συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε 
σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων, οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις.



του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101  της  15-04-2011,  σ.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική
νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφο-
ρά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου50.

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 (05) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις  της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους51. 
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 (02) ετών πριν
από την ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (03)  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 (03) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο  (02)  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 (02) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 52

2.2.3.3
α)................................................. 
β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

50 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ.
7 του Ν.   4497/2017.

51 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις Συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων) 
στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 

52       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 
4488/2017.



ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί  ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις54: 
(α) εάν έχει αθετήσει  τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται  στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν.4412/201655, 
(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 λειτουργίας56, 
(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, 

53 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4      
Ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 
κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση Σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη Διακήρυξη 
(πρβλ. αιτιολογική έκθεση Ν. 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την 
Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του 
ΕΕΕΣ (για τις Συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα 
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

54  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

55 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4412/2106, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του Ν. 4497/2017.

56 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις Συμβάσεις άνω 
των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. 



(θ)  εάν  η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί  να αποδείξει,  με  κατάλληλα μέσα ότι  έχει  διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (03) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος. 57

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει  τη
Σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  Σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)58.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)59 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 60.
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  παρ.  8  και  9  του
άρθρου 73 του Ν. 4412/201661.
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  62 

57 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του Ν. 
4497/2017. Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) 
σχετικά με την Απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

58 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της
υπό ανάθεση Σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της 
προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του 
ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

59        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 Ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του Ν.
4497/2017.
60 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 Ν. 4412/2016.  
61 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
62 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
της Σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να 
επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή 
όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση Σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη Διακήρυξη.



2.2.4     Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  63   

1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης  (Υπηρεσίες,
εργασιών πρασίνου, κλαδέματος δένδρων, λειτουργίας συστημάτων άρδευσης).
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος  Α΄ του Ν.  4412/2016.  Εφόσον οι  οικονομικοί  φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω  οργανισμού64 ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη Νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 65 .
2) Να διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων  Περιφέρειας
Αττικής (χωρικά κατάλληλη)  συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων
(ΕΚΑ):  2002(01,02,03)  (συνοδευόμενη  από  το  αποδεικτικό  εγγραφής  στο  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ).
3) Να διαθέτουν Άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα
με το Ν.3982/2011) (συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ).
4) Να διαθέτουν Άδεια εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ τουλάχιστον για εργασία
(R3), (συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
του ΥΠΕΚΑ).
5)  Να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικο μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει
την έδρα του ο οικονομικός φορέας.
Τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει  να  πληρούνται  από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύεται με
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο. 

 Κριτήρια Επιλογής (άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας) 
Για την απόδειξη της απαίτησης του ως άνω άρθρου της παρούσης απόδειξη καταλληλότητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Α)  Πιστοποιητικό  /  Βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
κράτους εγκατάστασης με αντίστοιχη δραστηριότητα με τις υπό δημοπράτηση εργασίες.
Β) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής
σε ισχύ (χωρικά κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων
(ΕΚΑ):  2002  (01,02,03),  συνοδευόμενη  από  το  αποδεικτικό  εγγραφής  στο  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
Γ)  Κατάλληλα  έγγραφα  αδειοδοτημένης  εγκατάστασης  ανακύκλωσης  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων (σύμφωνα με το Ν.3982/2011) (συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ).
Δ)Άδεια  εγκατάστασης  εδαφοβελτιώτικων  –  κομπόστ  τουλάχιστον  για  εργασία  (R3)
(συνοδευόμενη  από  το  αποδεικτικό  εγγραφής  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Αποβλήτων  του
ΥΠΕΚΑ).
Ε) Βεβαίωση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικο μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει την
έδρα του ο οικονομικός φορέας.     

63 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 Ν. 4412/2016
64 Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 Ν.4412/2016 
65 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α Ν. 4412/2016



Τα αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα των ως άνω  Α, Β, Γ, Δ, Ε, θα πρέπει να κατατεθούν επί
ποινή αποκλεισμού στον φάκελο δικαιολογητικών – τεχνικών στοιχείων του διαγωνιζόμενου
οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω που αναγράφονται
στο Α) και  Ε)  απαιτείται  να τα διαθέτουν όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην Ένωση ή
Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων ενώ τα ως αναγράφονται στο Β),Γ) και Δ) ένα από τα
μέλη που συμμετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων 

2.2.5     Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  66   

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν: 
Α) συνολικό   κύκλο  εργασιών  των  τελευταίων  τριών  (03)  διαχειριστικών  χρήσεων,  που
προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά, αθροιστικά
ίσο  ή  μεγαλύτερο  από  το  100% του  προϋπολογισμού  της  υπό  ανάθεσης  υπηρεσίας  (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, ο συνολικός
ετήσιος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται αθροιστικά.  
Β) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ως εξής:
Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας με τον φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» υπο-
βάλλει και
βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από πιστωτικά ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα, ή σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των Κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Η βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό οικονομι-
κού φορέα ημεδαπής η αλλοδαπής, πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Ι) την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται,
ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης,
IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Διακήρυξης &
ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας
χρηματοδότησης αυτού  που αντιστοιχεί  στο κατ΄ ελάχιστο όριο ποσού ίσο με 430.000,00 € .
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου
Σύμβασης.

66 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις Συμβάσεις άνω 
των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα 
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, 
ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000,00 
ευρώ τα τρια (03) τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται 
σχετικά  παραδείγματα.



2.2.6     Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  67   

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  πληρούν,  διαθέτουν  τις  παρακάτω
αναφερόμενες απαιτήσεις68:

α) να απασχολούν ή να συμμετέχουν στο εταιρικό πλαίσιο (π.χ. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε
περίπτωση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρρυθμης (ΕΕ) εταιρείας κ.λ.π.) ή να είναι οι ίδιοι σε
περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης  ή  να  είναι  μέλος  της  κοινοπραξίας  ή  ένωσης  δύο  (02)
τουλάχιστον στελέχη Πτυχιούχους  Γεωπόνους ή Δασολόγους ή άλλου ισότιμου τίτλου, με
πιστοποιημένη τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (05) ετών σε εργασίες
πρασίνου  οι  οποίοι  να  κατέχουν άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  σε  ισχύ  και  να  είναι
εγγεγραμμένοι και ενεργοί στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά τους.
β) να διαθέτουν ισχύουσα άδεια εντομοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λόγω
της ιδιαιτερότητας της συντήρησης του πρασίνου και της εφαρμογής μέτρων φυτοπροστασίας
εντός κατοικημένων περιοχών, η παραπάνω άδεια θεωρείται απαραίτητη.
γ) να  έχουν  ολοκληρώσει  επιτυχώς  κατά  την  τελευταία  τριετία  δημόσιες  ή  ιδιωτικές
Συμβάσεις, παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (μία ή περισσότερες ομοειδείς εργασίες
π.χ.  συντήρηση  πρασίνου,  εγκατάσταση  πρασίνου,  κλαδέματα  δένδρων,  ψεκασμός
φυτοπροστασία  πεύκων,  αποψίλωσης   συλλογή,  αποκομιδή  και  διαχείριση  φυτικών
υπολειμμάτων κ.α.) αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% της καθαρής
αξίας του προϋπολογισμού  (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσης Διακήρυξης, δαπάνη ικανή για να
έχει μεν αποκτηθεί εμπειρία σε παρόμοιες Συμβάσεις αλλά και να μην επηρεάζεται αρνητικά
ο ανταγωνισμός. Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει  να  έχουν  εκτελέσει  (είτε  στην  ίδια  είτε  σε  διαφορετικές  Συμβάσεις),  από  μία
τουλάχιστον φορά και τις παρακάτω υπηρεσίες69  :

● Κλάδεμα ψηλών δένδρων με χρήση ανυψωτικού οχήματος

●  Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου ( αυτοτελής εργασία)

● Ψεκασμού – Φυτοπροστασίας Πεύκων 

● Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων

δ) να έχουν δυνατότητα χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής.

ε) οφείλουν να διαθέσουν στο πλαίσιο της παρούσας  κατ’ ελάχιστον ανθρώπινο δυναμικό
δέκα  (10)  ατόμων,  εργατοτεχνικό  προσωπικό και  πέντε  (05)  άτομα εξειδικευμένο
εργατοτεχνικό  προσωπικό   για  εργασία  σε  ύψος για  την  εργασία  των  κλαδεμάτων.  Η
διάθεση εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου του ανωτέρω ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί
να  γίνει  είτε  μέσω  του  υφιστάμενου  μόνιμου  προσωπικού  του  είτε  μέσω  εξωτερικής
συνεργασίας του φυσικού προσώπου που θα παρέχει την εργασία.

67 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 Ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. 
μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη Σύμβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 
διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από Συμβάσεις που 
έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει 
τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της Σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης 
Σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή 
την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας 
τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις Συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις Συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, 
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.
τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα τρια (03) τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

68 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
69 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία (03) έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία Συμβάσεων που 

εκτελέσθηκαν / παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία   



στ) να μπορούν  να εξασφαλίσουν σε όλη τη διάρκεια του έργου τον μηχανικό εξοπλισμό
(κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία χειρός και λοιπό εξοπλισμό) που χρειάζεται για την ορθή
και  άμεση παροχή της  υπηρεσίας  όπως αυτή περιγράφεται  στα Τεύχη Δημοπράτησης  με
αποκλειστική  δαπάνη,  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  (χωρίς  η  Α.Α.  να  αναλαμβάνει  καμιά
υποχρέωση ή ευθύνη).
Να έχουν στην διάθεση τους ΚΑΘ΄ ΟΛΗ τη διάρκεια της Σύμβασης τουλάχιστο τα εξής:
(α)  τρία (03) Φορτηγά για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού,
(β) ένα (01) φορτηγό αυτοκίνητο τουλάχιστον  χωρητικότητας 20,00 κυβικών,
(γ) τρία  (03)  φορτηγά  αυτοκίνητα  χωρητικότητας  τουλάχιστον  20,00  κυβικών  με
ενσωματωμένο  σύστημα  φόρτωσης  ογκωδών  απορριμμάτων  –  φυτικών  υπολειμμάτων
(αρπάγη),

(δ) δύο (02) ρυμουλκούμενους  θρυμματιστές κλαδιών,

(ε) τρία (03) ανυψωτικά μηχανήματα ΜΕ (γερανούς με καλάθι) με ανυψωτική ικανότητα τα
δύο εξ αυτών από  12,00 μέτρα και άνω ενώ το τρίτο από 20,00 μέτρα και άνω

ζ)  απαιτήσεις  φυτικού  υλικού.  Τις  απαιτούμενες  Άδειες,  για  την  άσκηση  παραγωγής  και
εμπορίας  του  φυτικού  υλικού,  Πιστοποιητικά  ποιότητας  φυτικού  υλικού  καθώς  και  την
εγγραφή των αντίστοιχων φυτωρίων παραγωγής στο αντίστοιχο φυτουγειονομικό μητρώο.
η)  Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει κατά το στάδιο της υποβολής
προσφοράς  ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τις υπό δημοπράτηση εργασίες
συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς μη  επικίνδυνων αποβλήτων τουλάχιστον ίσο με το
ποσό 1.500.000,00 € ( Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων το ως
άνω να το διαθέτει  τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης).

2.2.7     Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  70   

Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να
αποδείξουν  ότι  οι  ίδιοι  ή  σε  περίπτωση  ενώσεως  ή  κοινοπραξίας  όλα  τα  μέλη  τους
συμμορφώνονται με 
1)  Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα πρότυπα, εκδιδόμενα από
επίσημα  ινστιτούτα  ποιοτικού  ελέγχου  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένης  αρμοδιότητας  που
βεβαιώνουν  την  τήρηση  ορισμένων  προδιαγραφών  ή  προτύπων  ποιότητας  σχετικά  με
υπηρεσίες  εγκατάστασης  και συντήρησης εργασιών  (Πρασίνου, Υδραυλικών). 
2) Πρότυπο  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης   ISO  14001:2015   ή  ισοδύναμα  πρότυπα,
εκδιδόμενα  από  επίσημα  ινστιτούτα  ποιοτικού  ελέγχου  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένης
αρμοδιότητας που βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης σχετικά με υπηρεσίες  εγκατάστασης  και συντήρησης εργασιών
(Πρασίνου, Υδραυλικών).
3) Πρότυπο Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ
1801:2008 ή ισοδύναμα πρότυπα, εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή
υπηρεσίες  αναγνωρισμένης  αρμοδιότητας  που  βεβαιώνουν  ότι  συμμορφώνεται  με
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα σχετικά με υπηρεσίες  εγκατάστασης  και συντήρησης
εργασιών (Πρασίνου, Υδραυλικών) 
Για την διαχείριση μεταφοράς των φυτικών υπολειμμάτων,  και διαχείριση ασφάλειας των
πληροφοριών οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν να αποδείξουν ότι  οι  ίδιοι  ή σε περίπτωση
ενώσεως ή κοινοπραξίας κατ’ ελάχιστον ένα μέλος τους απαιτείται να:

α) να τηρούν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001 (ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016 με πεδίο
εφαρμογής Διαχείριση - συλλογή - μεταφορά, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων
καθώς και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών.

β)  να τηρούν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 14001  (ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, με
πεδίο  εφαρμογής  Διαχείριση  -  συλλογή  -  μεταφορά,  ανακύκλωση  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων καθώς και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών.

γ) 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

70 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, κατά την κρίση 
και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
Σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 Ν. 4412/2016)



άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, στη νεώτερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής διαχείριση -
συλλογή -   μεταφορά,  ανακύκλωση μη επικίνδυνων  αποβλήτων καθώς  και  παραγωγή
εδαφοβελτιωτικών.

δ) να τηρούν Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 39001, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, με πεδίο
εφαρμογής συλλογή - μεταφορά, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων.

ε) να τηρούν Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
50001  ή  άλλο  αντίστοιχο  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  82  του  Ν.4412/2016,  με  πεδίο
εφαρμογής  διαχείριση  -  συλλογή  -  μεταφορά,  ανακύκλωση  μη επικίνδυνων  αποβλήτων
καθώς και  παραγωγή εδαφοβελτιωτικών.

στ)  να  τηρούν  Σύστημα  Διαχείρισης  των  πληροφοριών  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO
27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ 71  72. 

2.2.8     Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  μόνο  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική  ικανότητα  (της  παραγράφου 2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς73. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική
επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες74.
Στήριξη  σε τρίτο  φορέα για την  κάλυψη της  απαίτησης  της  παραγράφου 2.2.7 (Πρότυπα
Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) δεν επιτρέπεται και η
προσφορά θα απορρίπτεται 

71 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών 
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 

72 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 Ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 
αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι 
ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 παρ.2 του Ν. 4412/2016

73 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό 
ανάθεσης Σύμβασης  

74 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 4412/2016.  



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 75.
Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 76.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, 79Α του Ν. 4412/2016 και την
υπ'  αριθμ.23  Κατευθυντήρια  Οδηγία  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  σε  περίπτωση  στήριξης  στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ για κάθε έναν
από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων,  στις  ικανότητες  των οποίων στηρίζεται  ο  οικονομικός
φορέας συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του ηλεκτρονικού
φακέλου "Δικαιολογητικά συμμετοχής".
Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από
τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου  στηρίζεται  ο  οικονομικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72Α του Ν.4412/2016. Εφόσον ο
τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Η Α.Α. ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79, 80, 81,του Ν. 4412/2016, τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου (Οδηγία
20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

2.2.9     Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1     Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.
1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV  , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη
Δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  Ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ77 καταρτίζεται  βάσει  του
τυποποιημένου  εντύπου  του  Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του
Παραρτήματος 178 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών79

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα80 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που

75 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
76 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  Ν. 4412/2016.  
77 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης και την Αναθέτουσα Αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

78 Από τις 02-05-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint   (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο 
ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη 
διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL  

79 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 4605/2019 (52 Α΄)

80 Πρβλ. άρθρο 79Α Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του Ν. 4497/2017



είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.81 
Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως
προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2     Αποδεικτικά μέσα  82     83

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 παραγράφου
και  κατά  τη  σύναψη της  Σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του άρθρου  105 παρ.  3  περ.  γ  του
Ν. 4412/201684.
Στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)85.
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 2.2.3.486.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει  τη  δυνατότητα να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται  δωρεάν, όπως
εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα
Αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  Σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν87.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι Ένορκες Βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών88.  Σημειώνεται  ότι  δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

81 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  
Εξακολουθεί   να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 107 περ. 7 του Ν. 4497/2017.

82 Πρβ. άρθρο 80 Ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας.

83  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 
(ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

84 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4412/2016.
85 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016.
86 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 

όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 
78 Ν. 4412/2016.

87 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
88 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019.



Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά89:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει  αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή του90. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  στην  ως  άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
Η  υποχρέωση  του προηγούμενου  εδαφίου αφορά ιδίως: 

 Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  στους
διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό  μητρώο δεν προκύπτει  το είδος  του αδικήματος  για το
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου  8  του  Ν.  1599/86 ή  του  τύπου  που  προβλέπει  η  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του
διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει
αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.291 και 2.2.3.492 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο

89 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 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 παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 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 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και
σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 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.  

90 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019.

91 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον 
φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

92 Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.



υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή του93  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
που υποβάλλονται είναι:

 Πιστοποιητικό περί  ενημέρωσης  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις του
συμμετέχοντα  κατά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις
Διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

 Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86 του  συμμετέχοντα  αν  ο  διαγωνιζόμενος  είναι
«φυσικό πρόσωπο» ή του νομίμου, κατά περίπτωση, εκπροσώπου της εταιρείας, όπου
θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών με βάση την μορφή της επιχείρησής του.

 Πιστοποιητικό περί  ενημέρωσης  ως  προς  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις του
συμμετέχοντα (σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται
στην καταβολή εισφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το πιστοποιητικό αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, αφορά όλα τα
ταμεία  στα  οποία  καταβάλλονται  εισφορές  από  τον  εργοδότη  για  όλους  τους
απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
θα  προκύπτει  κατά  κανόνα  από  το  καταστατικό  και  από  την  θεωρημένη  κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
Σε  περίπτωση  εταιρειών  (νομικών  προσώπων),  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το  νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε  περίπτωση  αλλοδαπών  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων  προσκομίζονται  οι  αντίστοιχες
ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων,  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν να
προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

 Πιστοποιητικά ότι  δεν  τελεί  υπό πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,
πτωχευτικό  συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη
κατάσταση. Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:
-Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
-Ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,  αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2α,  πέραν  του  ως  άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη,  του προσφέροντος  ότι  δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν

93 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 
υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019.



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 Εσόδων94

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων,  που  να  έχει
εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή του95 από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα  δύο  (02)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό
αντικαθίσταται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση του  οικονομικού  φορέα,  ψηφιακά  υπογεγραμμένη,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού96

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου  το  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄ και β΄, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από Ένορκη
Βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, από
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες
δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού  φορέα,  ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών97, εφόσον ο
προσωρινός  ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία.  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι
εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει  ότι  οι μετοχές είναι ονομαστικές,  το οποίο να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,98 καθώς και αναλυτική
κατάσταση με  τα  στοιχεία  των μετόχων  της  εταιρείας  και  τον  αριθμό  των μετοχών  κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπή ανώνυμη  εταιρία,  και εφόσον  έχει,  κατά  το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες

94 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
95 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση 
αδ’ του Ν. 4605/2019.
96   Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του Ν. 
4605/2019. 
97   Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και Π.Δ. 82/1996.  
98  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019.



πριν  την  υποβολή  της  προσφοράς  ή  κάθε  άλλο  στοιχείο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η
ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού  προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα  της   δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από  αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζει  υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση,  σχετική  κατάσταση  μετόχων  (με  1%),  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση
κατά  τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο,
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005» 99.και
στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα,
ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του Απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
Α) 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. (Υπηρεσίες, εργασιών πρασίνου, κλαδέματος
δένδρων, λειτουργίας συστημάτων άρδευσης).
 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,  ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  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.100

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι Αναθέτουσες Αρχές
απαιτούν σχετική Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β)  Άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  μη επικινδύνων  στερεών  αποβλήτων της  Περιφέρειας
Αττικής  σε  ισχύ  (χωρικά  κατάλληλη)  συμπεριλαμβανομένου  του  Ευρωπαϊκού  Κωδικού
Αποβλήτων  (ΕΚΑ):  2002  (01,02,03)  συνοδευόμενη  από  το  αποδεικτικό  εγγραφής  στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
Γ) Κατάλληλα  έγγραφα  αδειοδοτημένης  εγκατάστασης  ανακύκλωσης  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων (σύμφωνα με το Ν. 3982/2011) συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
Δ)  Άδεια  εγκατάστασης  εδαφοβελτιώτικων  –  κομπόστ  τουλάχιστον  για  εργασία  (R3)
συνοδευόμενη  από  το  αποδεικτικό  εγγραφής  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Αποβλήτων  του
ΥΠΕΚΑ.

99 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 Ν. 3310/2005. 
100 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

Διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση 
εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση.



Ε)  Βεβαίωση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικο μητρώο της οικείας Περιφέρειας που έχει την
έδρα του ο οικονομικός φορέας.     
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω που αναγράφονται
στο Α)  και  Ε)  απαιτείται  να τα  διαθέτουν  όλα τα μέλη που συμμετέχουν  στην Ένωση ή
Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων ενώ τα ως αναγράφονται στο Β),Γ) και Δ) ένα από τα
μέλη που συμμετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου  2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους,101 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.2 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Α) για  το  συνολικό  κύκλο  εργασιών των τελευταίων  τριών (03)  διαχειριστικών  χρήσεων,
αντίγραφο  ή  απόσπασμα  των  δημοσιευμένων  οικονομικών  ισολογισμών  της  επιχείρησης,
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (03) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών ή δεν
έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (03) διαχειριστικές του, τότε μπορεί να υποβάλει
ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς,
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.102

Β) Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας  υποβάλλει και βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότη-
τας, από πιστωτικά ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλο μέρος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευ-
ρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των Κρα-
τών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Η  βεβαίωση  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα  του  συμμετέχοντος  στον  διαγωνισμό
οικονομικού φορέα ημεδαπής η αλλοδαπής, πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Ι) την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται,
ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης,
IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Διακήρυξης,
ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας
χρηματοδότησης αυτού  που αντιστοιχεί  στο κατ΄ ελάχιστο όριο ποσού ίσο με 430.000,00€ .
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου
σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η
μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί  αυτές να καλύπτονται
αθροιστικά.
Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.3 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.
Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν α) για τα στελέχη της Ομάδας Εργασίας:
 Τίτλους Σπουδών.

101 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο 
αδ’ του Ν. 4605/2019.

102 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β Ν. 
4412/2016)



 Πιστοποιητικά  (Διπλώματα,  Βεβαιώσεις  εμπειρίας,  κ.λπ.)  που  πιστοποιούν  την
ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία.

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος σε ισχύ και εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο για
το ειδικό επάγγελμά τους.

 Οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο όπου να αποδεικνύεται η σχέση εξαρτημένης εργασίας
ότι απασχολούνται ή συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του προσφέροντα.   

β) Άδεια  εντομοκτονίας  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  σε  ισχύ  και  κατά  την
ημερομηνία δημοπράτησης.
γ)  Πίνακα  σύμφωνα  με  το  ακόλουθο  υπόδειγμα,  όπου  εμφανίζεται  η  εμπειρία  στα
ζητούμενα αντικείμενα,  στα οποία συμμετείχε και έχει  ολοκληρώσει κατά την τελευταία
τριετία.

1 2 3 4 5 6 7
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπου: «Α/Α» αύξων αριθμός σύμβασης. «ΕΠΏΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ»: η επωνυμία της
επιχείρησης  από  την  οποία  υλοποιήθηκε  η  σύμβαση.  «ΠΕΛΑΤΉΣ»:  η  επωνυμία  της
επιχείρησης,  σε  εγκατάσταση  της  οποίας  υλοποιήθηκε  η  σύμβαση.  «ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΉΣ»:  ο  τίτλος  σύμβασης.  «ΕΤΟΣ  ΟΛΟΚΛΉΡΏΣΉΣ»:  Το  έτος  που
ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της σύμβασης. «ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ»:  Δημόσιο, Ιδιωτικό
συμφωνητικό  κτλ.  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΉΣ»:  Οι  ενδείξεις   στην  στήλη  7
αναφέρονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.γ της παρούσας.
Στοιχεία Τεκμηρίωσης για την εγγραφή συμβάσεων στον παραπάνω Πίνακα αποτελούν:
 Πελάτης  είναι  Δημόσιος  Φορέας,  ως  στοιχεία  τεκμηρίωσης  υποβάλλονται:

Πιστοποιητικό  ή  Πρωτόκολλο  Παραλαβής  που  έχει  συνταχθεί  και  αρμοδίως
υπογραφεί από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή και όποιο άλλο έγγραφο (τιμολόγιο,
Σύμβαση, κλπ.) χρειάζεται με το οποίο να πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε ο
υποψήφιος ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία).

 Πελάτης  είναι  Ιδιωτικός  Οργανισμός,  ως  στοιχεία  τεκμηρίωσης  υποβάλλονται:
Βεβαίωση  του  Πελάτη,  όπως  εκπροσωπείται  από  τον  Νόμιμο  Εκπρόσωπό  ή
κατάλληλα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  ή  εφόσον  τούτο  δεν  είναι  δυνατόν  με
Υπεύθυνη  Δήλωση του  Οικονομικού  Φορέα,  από την οποία  θα  προκύπτει,  μεταξύ
άλλων, η ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, η διάρκεια,
το  είδος  του  έργου,  καθώς  και  όποιο  άλλο  έγγραφο  (τιμολόγιο,  Σύμβαση,  κ.λ.π.)
χρειάζεται  με το οποίο να πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε ο υποψήφιος
ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης με απευθείας επικοινωνία με τους επικαλούμενους Πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο Διαγωνιζόμενος.

δ) Φωτοαντίγραφο αδείας για την δυνατότητα χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής.
ε)  Πρόσφατη  (εντός  του  τριμήνου  που  προηγείται  της  ημερομηνίας  δημοπράτησης)
ονομαστική  κατάσταση  προσωπικού  από  αρμόδια  Υπηρεσία  (ΕΦΚΑ,  Επιθεώρηση
εργασίας, Ε7 ή άλλο) ή/και αναλυτικές σχετικές περιοδικές δηλώσεις, με τα αποδεικτικό
υποβολής τους, προς επιβεβαίωση όλων των απαιτήσεων της παρ. 2.2.6.ε της παρούσας. 

Πίνακας του εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με τα ονοματεπώνυμα των ατόμων
και  τη  σχέση  εργασίας  του  καθενός  (μισθωτοί,  ελεύθεροι  επαγγελματίες  κ.ο.κ.)  με  τον
οικονομικό φορέα  συνοδευόμενος με τις αντίστοιχες άδειες για εργασία σε ύψος.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι μπορούν  να εξασφαλίσουν σε όλη τη
διάρκεια του έργου τον μηχανικό εξοπλισμό (κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία χειρός και
λοιπό εξοπλισμό) που χρειάζεται για την ορθή και άμεση παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή
περιγράφεται  στα Τεύχη Δημοπράτησης  με  αποκλειστική  δαπάνη,  μέριμνα και  ευθύνη
τους (χωρίς ο δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού να αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση ή
ευθύνη).

 Πίνακα του ζητούμενου μηχανικού εξοπλισμού  της παρ. 2.2.6 στ.  της παρούσας ως εξής:



Α. Οχήματα 

1.  Φορτηγό  για  τη  μεταφορά  προσωπικού  και  εξοπλισμού:   Φωτοαντίγραφο  της  άδειας
κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται: Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας
που υποβάλει την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του.

2. Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην
οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την
προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για
την αρπάγη. 

3. Ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρα) ΜΕ: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας
στην οποία να αναγράφεται: Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει
την προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας
από το οποίο θα προκύπτει το ύψος.

Εάν κύριος του οχήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά
και  στηρίζεται  στις  ικανότητες  τρίτου  φορέα  σύμφωνα  με  την  παρ.  2.2.8  της  παρούσης
οφείλει να υποβληθεί, ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ το οποίο θα κατατεθεί στην
αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  (εφόσον  ο  Οικονομικός  Φορέας  ανακηρυχτεί  Ανάδοχος),  στο  οποίο  να
αναγράφεται  με  σαφήνεια  ο  τρόπος  διάθεσης  του  οχήματος  και  λεπτομέρειες  της
συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό αντικείμενο) η χρονική δέσμευση
αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα έξι (36)
μηνών,  από την  επομένη  της  υπογραφής  της  Σύμβασης,  οι  ποινικές  ρήτρες  καθώς  και  η
ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση μη έντεχνης υλοποίησης της
Σύμβασης. Στο σχέδιο θα υπάρχουν υπογραφές ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους (γνήσιο υπογραφής).

Β. Μηχανήματα

Για την απόδειξή κατοχής τον μηχανημάτων ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει
τιμολόγια αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της επιχείρησης. Για
τους  λειοτεμαχιστές  φυτικών  υπολειμμάτων  Τεχνικά  Φυλλάδια  (Prospectus)  που  θα
αναγράφεται ο τύπος και ο κυβισμός του κινητήρα και ότι η μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς
τεμαχισμό είναι τουλάχιστον 200 mm.

Εάν  κύριος  των  μηχανημάτων  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ο  Οικονομικός  Φορέας  που  υποβάλει  την
προσφορά και  στηρίζεται  στις  ικανότητες  τρίτου  φορέα σύμφωνα με  την  παρ.  2.2.8  της
παρούσης  οφείλει  να  υποβληθεί,  ΣΧΕΔΙΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,  το  οποίο  θα
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εφόσον ο Οικονομικός Φορέας ανακηρυχτεί Ανάδοχος), στο
οποίο να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος διάθεσης του οχήματος και λεπτομέρειες της
συνεργασίας, το φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ το Οικονομικό αντικείμενο) η χρονική δέσμευση
αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα έξι  (36)
μηνών,  από την  επομένη  της  υπογραφής  της  Σύμβασης,  οι  ποινικές  ρήτρες  καθώς  και  η
ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση μη 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).

ζ) Φυτικό υλικό (δένδρα, θάμνοι).
 Άδεια του φυτωρίου παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β καλλιεργούμενων φυ-

τικών ειδών  του Υ.Π.Α.Α.&Τ, σε εφαρμογή:

α. του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2011), 
β. του άρθρου 5 του Ν. 1564/1985(ΦΕΚ 164/Α΄/1985),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2
του  Ν.  2040/1992(ΦΕΚ  70/Α΄/1992)  και  με  το  άρθρο  4  του  Ν.  2325/21995  (ΦΕΚ
153/Α΄/1995),
γ.  της  ΚΥΑ ΑΡΙΘΜ.  1153/16620/04-02-2014(ΦΕΚ  616/Β΄/11-03-2014)  «Καθορισμός  των
προϋποθέσεων  και  της  διαδικασίας  έναρξης  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας
του υλικού αυτού».
 Άδεια του φυτωρίου παραγωγής  πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α καλλιεργούμενων

φυτικών ειδών  του Υ.Π.Α.Α.&Τ., σε εφαρμογή :

α. του Ν. 3919/2011(ΦΕΚ 32/Α/΄2011), 



β. του άρθρου 5 του Ν. 1564/1985(ΦΕΚ 164/Α΄/1985),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2
του  Ν.  2040/1992(ΦΕΚ  70/Α΄/1992)  και  με  το  άρθρο  4  του  Ν.  2325/1995  (ΦΕΚ
153/Α΄/1995),
γ.  της  αριθμ.  2078/80743/25-07-2017  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  «Καθορισμός  των
προϋποθέσεων  και  της  διαδικασίας  έναρξης  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας
του υλικού αυτού» (ΦΕΚ  2679/Β΄/31-07-2017, ΑΔΑ: 6ΓΟ84653ΠΓ-1ΑΓ).
 Βεβαίωση εγγραφής του φυτωρίου παραγωγής στο επίσημο μητρώο του Υ.Π.Α.Α.&Τ.,

όπως προβλέπεται στην Υ.Α. 1153/16620 (ΦΕΚ 616/Β΄/11-03-2014).
Στην περίπτωση που το φυτώριο  έχει  εγγραφεί  μόνο στο επίσημο μητρώο ως φυτωριακή
επιχείρηση  παραγωγής  και  δεν  έχει  αδειοδότηση  εμπορίας  πολλαπλασιαστικού  υλικού,
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών οφείλει να προσκομίσει και τον κατάλογο των ειδών που
παράγει και ο οποίος έχει δηλωθεί στο Υ.Π.Α.Α.&Τ.
 Εγγραφή  του  φυτωρίου  παραγωγής  στο  φυτοϋγειονομικό  μητρώο  του  τμήματος

Φυτοπροστασίας   Ποιοτικού  Ελέγχου  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ,ώστε  το
φυτώριο  να  λειτουργεί  νόμιμα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του  ΠΔ 365/2002  (ΦΕΚ
307/Α΄/2002), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ.

 Πιστοποιητικό  καταχώρησης  του  φυτωρίου  παραγωγής  στο  Μητρώο  καταχώρησης
επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας σε εφαρμογή
της υπ’αριθμ. 106686/5987/25-11-2005 Εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και τροφίμων.

 Πιστοποιητικό  του φυτωρίου  παραγωγής  ISO 9001:2015 εν  ισχύ για  την  διασφάλιση
διαχείρισης ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο , με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και εμπο-
ρία φυτών.

 Πιστοποιητικό  του  φυτωρίου  παραγωγής  ISO 14001:2015  εν  ισχύ  για  το  σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και εμπο-
ρία φυτών. 

 Πιστοποιητικό του φυτωρίου παραγωγής OHSAS 18001:2007 ή άλλο αντίστοιχο εν ισχύ
σύστημα υγείας  και  ασφάλειας  στην  εργασία  με  πεδίο  εφαρμογής  την παραγωγή και
εμπορία φυτών.

 Υπεύθυνη  Δήλωση  του  διαγωνιζόμενου  οικονομικού  φορέα  όπου  θα  δηλώνεται  το
φυτώριο από το οποίο θα προμηθευτεί το φυτικό υλικό για την συγκεκριμένη παροχή
υπηρεσιών που αναφέρεται στην παρούσα.

 Υπεύθυνη Δήλωση του φυτωρίου όπου θα δηλώνεται ότι θα προμηθεύσει το φυτικό υλικό
στον Διαγωνιζόμενο  οικονομικό  φορέα  για  την  συγκεκριμένη  παροχή υπηρεσιών που
αναφέρεται στην παρούσα.

η) Έτοιμος χλοοτάπητας 
 Εγγραφή  του  φυτωρίου  παραγωγής  του  έτοιμου  χλοοτάπητα  στο  φυτοϋγειονομικό

μητρώο του τμήματος Φυτοπροστασίας Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης ώστε το φυτώριο να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ
365/2002(Α307), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ.

 Πιστοποιητικό  εγγραφής  του  φυτωρίου  παραγωγής  του  έτοιμου  χλοοτάπητα  στο
εθνικό μητρώο παραγωγών από τον Ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης του ΥΠΕΚΑ.

 Πιστοποιητικό του φυτωρίου παραγωγής ISO 9001:2015 εν ισχύ για την διασφάλιση
διαχείρισης ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο ,  με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή   και
εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα.

 Πιστοποιητικό  του φυτωρίου  παραγωγής  ISO 14001:2015 εν  ισχύ για το  σύστημα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  εταιρείας  με  πεδίο  εφαρμογής  την  παραγωγή  και
εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα.

  Πιστοποιητικό του φυτωρίου παραγωγής  OHSAS 18001:2007 ή άλλο αντίστοιχο εν
ισχύ σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή
και εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα.

 Υπεύθυνη  Δήλωση του  διαγωνιζόμενου  οικονομικού  φορέα όπου θα  δηλώνεται  το
φυτώριο  παραγωγής  από  το  οποίο  θα  προμηθευτεί  τον  έτοιμο  χλοοτάπητα  για  την
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών που αναφέρεται στην παρούσα.



 Υπεύθυνη Δήλωση του φυτωρίου  παραγωγής όπου θα δηλώνεται ότι θα προμηθεύσει
τον έτοιμο χλοοτάπητα στον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα για την συγκεκριμένη
παροχή υπηρεσιών που αναφέρεται στην παρούσα.

θ)    Ασφαλιστήριο  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  για  τις  υπό  δημοπράτηση  εργασίες
συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς μη  επικίνδυνων αποβλήτων τουλάχιστον ίσο με το
ποσό 1.500.000,00 € ( Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων το ως
άνω να το διαθέτει  τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης).
Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.4 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.103

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  Πρότυπα  Διασφάλισης  Ποιότητας  και
Πρότυπα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:
 Πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι ή σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας όλα τα μέλη τους:
 Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα πρότυπα, εκδιδόμενα
από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που
βεβαιώνουν  την  τήρηση  ορισμένων  προδιαγραφών  ή  προτύπων  ποιότητας  σχετικά  με
υπηρεσίες  εγκατάστασης  και συντήρησης εργασιών  (Πρασίνου, Υδραυλικών).
 Πρότυπο  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης   ISO  14001:2015   ή  ισοδύναμα  πρότυπα,
εκδιδόμενα  από  επίσημα  ινστιτούτα  ποιοτικού  ελέγχου  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένης
αρμοδιότητας που βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  σχετικά  με  υπηρεσίες   εγκατάστασης   και  συντήρησης
εργασιών (Πρασίνου, Υδραυλικών).
 Πρότυπο  Διαχείρισης  της  Υγείας  και  Ασφάλειας  στην  Εργασία  OHSAS
18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα πρότυπα, εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα
ποιοτικού  ελέγχου  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένης  αρμοδιότητας  που  βεβαιώνουν  ότι
συμμορφώνεται  με  συγκεκριμένα  συστήματα  ή  πρότυπα  σχετικά  με  υπηρεσίες
εγκατάστασης  και συντήρησης εργασιών (Πρασίνου, Υδραυλικών).
Για την διαχείριση μεταφορά των φυτικών υπολειμμάτων, και διαχείριση ασφάλειας των
πληροφοριών, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι οι ίδιοι ή σε περίπτωση
ενώσεως ή κοινοπραξίας ένα μέλος τους απαιτείται να:

α) να  προσκομίσουν Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001 (ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν. 4412/2016 με πεδίο
εφαρμογής Διαχείριση -  συλλογή -  μεταφορά, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων
καθώς και  παραγωγή εδαφοβελτιωτικών,

β)  να   προσκομίσουν  Πρότυπο  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  σύμφωνα  με  το  πρότυπο
ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 14001  (ή  άλλο  αντίστοιχο  κατά  την  έννοια  του  Άρθρου  82  του
Ν. 4412/2016, με πεδίο εφαρμογής Διαχείριση - συλλογή -  μεταφορά, ανακύκλωση μη
επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και  παραγωγή εδαφοβελτιωτικών,

γ) να  προσκομίσουν Πρότυπο 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  νεώτερη  έκδοσή  τους  με  πεδίο  εφαρμογής
Διαχείριση - συλλογή -  μεταφορά, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών,

δ) να  προσκομίσουν Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  39001,  ή  άλλο  αντίστοιχο  κατά  την  έννοια  του  Άρθρου  82  του
Ν. 4412/2016,  με  πεδίο εφαρμογής συλλογή -  μεταφορά,  ανακύκλωση μη επικίνδυνων
αποβλήτων, 

ε) να προσκομίσουν Πρότυπο Διαχείρισης της Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 50001 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με
πεδίο  εφαρμογής  Διαχείριση  -  συλλογή  -  μεταφορά,  ανακύκλωση  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων καθώς και  παραγωγή εδαφοβελτιωτικών
στ) να προσκομίσουν Πρότυπο Διαχείρισης των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO
27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ   .104

103 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II 
του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε 
περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή στο 
άρθρο 2.2.6.

104 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας ή/και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η 
παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 Ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.



Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.5 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.
Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ)προσκομίζει  σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 105.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας  εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  Υπεύθυνη
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι  ως  άνω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,
δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία
εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους106 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις  ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται  με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν
να  προσκομίζουν  στις  Αναθέτουσες  Αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους. 
Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,  ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για
τον σκοπό αυτό.107

105  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019. 

106 Πρβλ άρθρο 83 Ν. 4412/2016. 
107 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 Ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.



Β.10.  Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό
ανάδοχο και στην  περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.

Γ.  Ισχύς αποδεικτικών μέσων
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις  παραγράφους:  2.2.3.1 , 2.2.3.3  και 2.2.3.4
,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ
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 2.2.4, Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής  δραστηριότητας  εφόσον έχουν εκδοθεί  έως τριάντα  (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
δ)  Τα  αποδεικτικά  ισχύουσας  εκπροσώπησης  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ε) οι Ένορκες Βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την
υποβολή τους και 
στ)  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43

παρ.7 του Ν.4605/2019).

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1     Κριτήριο ανάθεσης  108   

Κριτήριο  ανάθεσης109 της  Σύμβασης110 είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο   βάσει τιμής για το σύνολο της Υπηρεσίας.111 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1     Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  στην μελέτη  με  Α.Μ.
86/2020 και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας
τω παρεχόμενων υπηρεσιών ανά είδος.
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το συνολικό ποσό του
ενδεικτικού  Προϋπολογισμού  της  υπηρεσίας.  Τέτοιες  προσφορές  θα  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο Διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των άρθρων της μελέτης 86/2020.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως

108 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

109 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής
τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την 
ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ 
και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ).

110 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη Σύμβασης) παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

111 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 
προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η 
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.



πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής112.

2.4.2     Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37 και  την Υπουργική Απόφαση αριθμ.  56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 113.
Για  τη  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγρα-
φής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να
υπογράφουν  τα  δικαιολογητικά  που  υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους,  με  χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Στις περι-
πτώσεις  αυτές  η  αίτηση  συμμετοχής  συνοδεύεται  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφια-
κής  υπογραφής  για  την  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων.  Η
Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 114

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο άρθρο 37 του  Ν.  4412/2016 και  το  άρθρο  9  της  ως  άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της115.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 
Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα116,  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

112 Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
113 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του Ν. 4412/2016).
114 Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 Ν. 4609/2019.
115 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
116 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017. 



δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου ή διοικητικές  πράξεις  που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα.   Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία  (ιδίως  τεχνική  και  οικονομική  προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της
διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 117.

Επισημαίνεται ότι,  ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο)φάκελο Οικονομικής Προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα Διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ).

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να
απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής,  με  την  επιφύλαξη  των  αναφερθέντων  στην
τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους  αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητι-
κά  του  παρόντος  με  χρήση  προηγμένης  ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα
αυθεντικοποιούν  με  οποιονδήποτε  άλλον πρόσφορο τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα προέλευσής
τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες
σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται  με  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται  ότι,  στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική  η χρήση προηγμένης  ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων.  Η  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 92 παρ. 7 Ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 8 Ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 2-3 του Ν. 4609/2019).

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/1994), είτε
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται
η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας Σύμβασης118

Εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα
Αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με  τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και

117 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
118 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του Ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του Ν. 4609/2019



δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα
τα οποία  έχουν  εκδοθεί  από ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν  επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα
ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  Ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η Αναθέτουσα  Αρχή μπορεί  να ζητεί  από προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη  προθεσμία  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  έχουν  υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας119.

2.4.3     Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν120: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
β)  την  Εγγύηση Συμμετοχής,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  72 του Ν.4412/2016 και  στα
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης &
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(03)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω
υποχρέωση  δεν  ισχύει  για  τις  Εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΕΕΕΣ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  σε
μορφή  αρχείων  τύπου  XML και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr  του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV). 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό
τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/
faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.j
spx?_afrLoop=3486624636

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή και  περιλαμβάνονται  στο Παράρτημα  I “86/2020 Μελέτη
(Τεχνικές  Προδιαγραφές  -Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός”  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως
τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα121 122. 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε

119 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν 
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση 
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής 
τους . 

120 Βλ. άρθρο 93 περ. α του Ν. 4412/2016.
121 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
122 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία 
που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα 
της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.



μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει σε μορφή αρχείου
τύπου pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένα  τα σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία   των απαιτήσεων και
προδιαγραφών που  έχουν  τεθεί  από την αναθέτουσα  αρχή όπως  αυτά  περιγράφονται  στο
άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β.2, Β.3, Β.4 & Β.5 της παρούσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν123.

2.4.4     Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης (παρ. 2.3.1)  [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών].
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο Διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της τεχνικής μελέτης.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ή υπηρεσιών της τεχνικής μελέτης  επιφέρει αυτόματα
την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. 
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια
ακριβώς τιμή, τότε διενεργείται  κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά».  Ομοίως,  δεν
αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των υστέρων και  οδηγεί  σε απόρριψη της  προσφοράς
(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επισημαίνεται ότι  ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει
ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  pdf στον  (υπο)  φάκελο   της  οικονομικής  προσφοράς  το
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που  προσαρτάται  στην  παρούσα  διακήρυξη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ).

Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 124

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά,
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική

123 Βλ. άρθρο 58 του Ν. 4412/2016.
124 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική 

μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α.



οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης125) σε
μορφή pdf.]
Η χαμηλότερη προσφορά θα είναι αυτή που με βάση τις τιμές μονάδος που θα δοθούν από
τους  συμμετέχοντες  και  τις  προϋπολογιζόμενες  ποσότητες  της  μελέτης,  θα  δώσει  τη
χαμηλότερη δαπάνη στο σύνολο της υπηρεσίας
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης126.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102 του  Ν.  4412/2016  και  γ)  η  δαπάνη,
συνολική ή επί μέρους, υπερβαίνει την αντίστοιχη δαπάνη του προϋπολογισμού της σύμβασης
που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή127 στην  με  Α.Μ.  86/2020
μελέτη αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.5     Χρόνος ισχύος των προσφορών  128    

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  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.
Σε  περίπτωση που λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των προσφορών και  δεν ζητηθεί  παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους
οικονομικούς  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε  να παρατείνουν την προσφορά
τους είτε όχι129.

2.4.6     Λόγοι απόρριψης προσφορών  130

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,
125 Εφόσον παρέχεται από τη Διακήρυξη.
126 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
127 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016.
128 Πρβλ άρθρο 97 Ν. 4412/2016.
129  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του Ν.4608/2019.
130 Άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.



τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος
προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,131 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης Διακήρυξης,
γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή  από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη,
ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
στ  η  οποία  υποβάλλεται  από έναν προσφέροντα  που έχει  υποβάλλει  δύο ή περισσότερες
προσφορές,
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 &
ι) η οποία υποβάλλεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή ειδών της παρούσας Σύμβασης.

131 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του Ν. 4412/2016.



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1     Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  132

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού)133,  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  Ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020  (24-12-2020) και
ώρα 10:30 π.μ  [134] 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα  έγγραφα ή δικαιολογητικά  που έχουν υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.

3.1.2     Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) 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 Οργάνου135.
β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  Γνωμοδοτικό  Όργανο  προβαίνει  στην αξιολόγηση  μόνο  των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας   και  συντάσσεται
Πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων τεχνικών  προσφορών δεν  πληρούν  τους  όρους  και  τις
απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών  προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί
να συντάσσεται ενιαίο Πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία
να  ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των  οικονομικών
προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά
την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών136.

132 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

133 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43
παρ. 28 του Ν. 4605/2019.

134 Προτείνεται οι Αναθέτουσες Αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1. της παρούσας.

135 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 “Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 
φέρονται να   έχουν εκδώσει τις Εγγυητικές Επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”.

136 Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του Ν.4605/2019.



δ)  Το  αρμόδιο  Γνωμοδοτικό  Όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και
συντάσσει Πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω Πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
Αναθέτουσα Αρχή137 προς έγκριση.
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. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά
αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά
φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά
την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου  οργάνου  της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σε  κάθε  περίπτωση  η  κρίση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές
προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών εξηγήσεων εκ  μέρους  των  προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται
ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές138.   [Επισημαίνεται  ότι  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία Απόφαση].
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  μια  Απόφαση,  με  την  οποία
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων139 («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των  αντιστοίχων
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  των  ως  άνω
σταδίων140.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

 Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσο του συστήματος στους συμμετέχοντες
στο Διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφο-
ράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/16, μέσα σε εύλογη
προθεσμία,  η οποία δεν μπορεί  να είναι  μικρότερη από επτά (07) ημέρες  από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο
Διαγωνισμό  οφείλουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  παρέχουν  ηλεκτρονικά  μέσο  του
συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί ,μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τις ζητούμενες
διευκρινήσεις . 

 Η πιο  πάνω διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα  συσκευασίας  και  σήμανσης  του  φακέλου  και  των  υποφακέλων  των
προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής,  λεκτικές  και  φραστικές  αποκλίσεις  των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως προς το περιεχόμενό τους,  ελλείψεις  ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'/1974), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς  από  τα  υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της Σύμβασης. 

137 Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
138 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
139 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του Ν. 4497/2017 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του Ν.4605/2019.
140 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33 του 

Ν.4608/2019.



 Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,  αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών
που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ,  είναι  υποχρεωτική για την
αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από τη  διαδικασία,  λόγω ασαφειών  των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (άρθρο 221Α Ν. 4412/2016 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 Ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7
του Ν. 4609/2019).

1.  Οι  Επιτροπές  που  έχουν  αναλάβει  τη  διεξαγωγή  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών
ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά
(07) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η
υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται
αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια
μέρα,  λόγω του  μεγάλου  αριθμού  των  προσφορών,  ελέγχονται  τουλάχιστον  οι  δέκα  (10)
πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
ολοκληρώνεται  εντός δύο (02) εργάσιμων ημερών. δ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (02) εργάσιμες ημέρες. ε) Η αξιολόγηση των ενστάσεων
από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από την κοι-
νοποίηση σε αυτήν της ένστασης και  την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του Διαγωνισμού.
Ειδικά  στις  περιπτώσεις  ενστάσεων  κατά  Διακήρυξης,  η  αξιολόγηση  των  ενστάσεων
ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποφαίνεται  επί  των  Πρακτικών  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.

3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις
ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

4. Τυχόν  υπέρβαση  των  ως  άνω  προθεσμιών  της  παραγράφου  1  και  2  δεν  συνεπάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου141 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών  142 από την κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε
αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης143 και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.8  αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  προσκομίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους, κατά τις διατάξεις  του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄).  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  και  η  οποία

141 Βλ. άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
142 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του Ν. 

4605/2019.
143 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017.



πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών144. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με  την  παραλαβή  των  ως  άνω  δικαιολογητικών,  το  σύστημα  εκδίδει  επιβεβαίωση  της
παραλαβής  τους  και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  σ’ αυτόν  στον  οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  παρατείνει  την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές145

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.146

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά147 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν  υποβληθούν  στο προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα τα απαιτούμενα  πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για
μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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 του148. 
Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει  ένα  ή  περισσότερα  από τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι
πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της
παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
Πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών  κατά  τα  οριζόμενα  ανωτέρω149 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  15%150 στην  περίπτωση  της

144  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 
παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του Ν. 4605/2019.

145  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του Ν. 
4605/2019.

146  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 
παρ. 12 περ. β’ του Ν. 4605/2019.

147 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του Ν. 
4605/2019.

148 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016.
149 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του Ν. 

4605/2019.



μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  30%151 στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για
κατακύρωση  μέρους της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης.

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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά152, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.  
Η Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα
Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της Απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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 διατα-
γής, 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, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη Δήλω-
ση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α , στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του  άρθρου 104 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής
κατά της Απόφασης κατακύρωσης 153. Η Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επι-
τροπή 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)  ημέρες154 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 ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά155. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 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
150 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 

100.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001,00 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

151 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
152 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του Ν. 

4605/2019.

153 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του Ν. 
4605/2019. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της 
ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της 
ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.

154 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του Ν. 4497/2017.
155 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του Ν. 

4605/2019.



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  πράξης  της  Αναθέτουσας  Αρχής156 η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,  η πλήρης γνώση αυτής  τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης157.
Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά158 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 πιστοποιητικών159

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 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση,
δεν κωλύεται  η σύναψη της Σύμβασης εάν  υποβλήθηκε μόνο μία (01) προσφορά και δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.160 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνι-
στικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
Ν.4412/2016.
Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με
την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)
ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται
αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπι-
πτόντως όρους της Διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.161

156 Πρβλ. άρθρο 360 του Ν. 4412/2016.
157 Πρβλ. άρθρο 361 του Ν. 4412/2016.
158 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 Ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

159  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

160  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του Ν. 
4605/2019.

161  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του Ν. 4605/2019.



Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της  πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν  αυτό δεν είναι
εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (05) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.162

Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ163.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών.
Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της
Απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου 164.
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει  και  η Αναθέτουσα Αρχή, αν η
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την
απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω  Απόφαση  πράξεις  ή
παραλείψεις  της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί  ή συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η  αίτηση  αναστολής  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής
προσφυγής165.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά166.
Τέλος,  είναι  δυνατή  η  άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής  στην  ΑΕΠΠ,  για  την  κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας Σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως
και 371 του Ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016,
μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη  του  αρμόδιου  Οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει
ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

162  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του Ν. 
4605/2019.

163  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

164  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του Ν. 4412/2016.
165  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του Ν. 

4605/2019.
166 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 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 παράγραφο 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  ΙΙ  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. 167

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  επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και  ποιοτική  παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης.  Εάν στο Πρωτόκολλο Οριστικής
Ποιοτικής  και  Ποσοτικής  Παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη
παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  Εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος  Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα Όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες
Δημόσιες  Αρχές  και  Υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της
αρμοδιότητάς τους.
 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2.  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά τη
συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  Αναθέτουσα
Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος

167 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 Ν. 4412/2016. 



χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  Σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.168.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  Σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία. 
4.4.3. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης, το(α) οποίο(α)
ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  υπερβαίνουν
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,  δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της
Σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της169 

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 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή άλλως της
Υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.170

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).

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης171 

4.6.1. 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 παρ. 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 αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,
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 ΣΛΕΕ.

168 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
169 Πρβλ. άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του Ν. 4605/2019.
170 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
171 Πρβλ.  Άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται  είτε τμηματικά, μετά την τμηματική
παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  υλικών   και  την  παραλαβή  των  αντίστοιχων
τιμολογίων  του  κάθε  τμήματος  που  θα  παραδίδεται,  είτε  συνολικά  μετά  την  οριστική
παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της εργασίας.
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ.  4  του  Ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Toν  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 επιβάλλεται172 
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. 4412/2016173

γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  Σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)174 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε  πληρωμή θα γίνεται  η  προβλεπόμενη από την κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υπο-
χρεωτικά έκπτωτος175 από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/2016
και την «Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» του Παραρτήματος
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  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

172  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 
4605/2019.

173 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 
4412/2016.

174 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/Β΄) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)”.

175 Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.



Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση
του για 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  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της
διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλ-
λονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να  επιβάλλονται  και  για  πλημμελή  εκτέλεση  των  όρων  της
Σύμβασης176.
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 αφο-
ρούν 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.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των Συμβάσεων177  

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 υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής  Απόφασης.  Η
εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο Όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του
Ν.4412/2016 Οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της Απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της Απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
Όργανο, η Απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται
οι συνέπειες της Απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ  των συμβαλλόμενων  μερών  που προκύπτει  από τις  Συμβάσεις  που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας,  στην οποία εκτελείται  εκάστη Σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016178.
Πριν  από την άσκηση της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η
τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

176 Πρβλ. άρθρο 218 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του Ν. 
4605/2019. 

177 Πρβλ. άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του Ν. 4605/2019
178 Πρβ. άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του Ν. 4605/2019.



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της Σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, το οποίο και θα εισηγείται
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, δηλ. το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Οικονομική Επιτροπή
αναλόγως περίπτωσης, 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. 
6.1.2.  Η  Δ/νση  Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος θα  ορίσει  με  Απόφασή  της,  για  την
παρακολούθηση της Σύμβασης Επόπτη με καθήκοντα εισηγητή Υπάλληλο της Υπηρεσίας,
διότι η εκτέλεση των υπηρεσιών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση. 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.

6.2 Διάρκεια Σύμβασης179 

6.2.1. Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε τριάντα  έξι  (36)  μήνες,  και  θα  εκτελεσθεί
σταδιακά σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  και  μπορεί  να  παραταθεί  με
Απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  Οργάνου  ύστερα  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  της
Επιτροπής  Παραλαβής  και  εφόσον  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του  Άρθρου  206  του  Ν.
4412/2016.
6.2.2. 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 αναδόχου180. 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  έκπτωτος181  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. 4412/2016182 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 183

6.3.1 Η παραλαβή των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  Επιτροπή
Παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  221,  κατά  τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσας. 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στη  Σύμβαση,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Μετά  την
ολοκλήρωση της  διαδικασίας,  η  Επιτροπή Παραλαβής:  α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της Σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου Οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις
179 Άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
180 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

Σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016.

181 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του Ν. 4412/2016.
182 Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του Ν. 4605/2019.
183 Πρβλ. άρθρο 219 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του Ν. 

4605/2019.



ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3
και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
6.3.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 καταλληλότητα
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
Απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου Οργάνου,  μπορεί  να εγκριθεί  η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω Απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο
Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση. 
β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  Απόφαση  του
αρμόδιου αποφαινομένου Οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα,
με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 
6.3.5 Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
ημερομηνία  υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί
Πρωτόκολλο  Παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  Πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που
συγκροτείται με Απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου Οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν  ο  Πρόεδρος  και  τα  Μέλη  της  Επιτροπής  της  παραγράφου  1.  Η  παραπάνω
Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την  Σύμβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά  Πρωτόκολλα.  Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Καλής
Εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη
Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που
έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  Επιτροπή
Παραλαβής που συγκροτείται,  σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου
221184του Ν. 4412/2016.185 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση186 

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.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής187 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

184 Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του Ν.4608/2019, 
με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

185 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
186 Άρθρο 220 του Ν. 4412/2016.
187 Άρθρο 53 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.



6.6 Καταγγελία της Σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμε-
τάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η Ανα-
θέτουσα  Αρχή  δύναται  να  καταγγείλει  μονομερώς  τη  Σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν
αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του ΑΚ, περί  αμφοτεροβαρών
συμβάσεων. 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τεθεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγεί-
λει μονομερώς τη Σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται  να   προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας
ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  Σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  την
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)188. 

188  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του Ν. 4412/2016. 
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν 

σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη 
σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και 
σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που 
παρέχει το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την εν λόγω Υπηρεσία προβλέπεται η τριετής συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της
πόλης, η επέκταση ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους,
ο  έλεγχος  της  βλάστησης  των  μεγάλων  και  επικίνδυνων  δέντρων   καθώς  και  μία  σειρά
ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών
υπολειμμάτων που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες. 
Με  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  ο  Δήμος   αποσκοπεί  στη  βελτίωση  του
επιπέδου συντήρησης των πλατειών κλπ.  κοινόχρηστων χώρων, στην αύξηση και αναβάθμιση
του αστικού πρασίνου, στην εξοικονόμηση του ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο των δικτύων
άρδευσης και των αντλιοστασίων, στη μείωση της επικινδυνότητας των δένδρων στα πάρκα
και  τις  δενδροστοιχίες,  με  απώτερο  στόχο  την  προστασία  των  κατοίκων  και  τη  μέγιστη
συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Σαν  εργασίες  συντήρησης  νοούνται  όλες  οι  εργασίες,  οι  οποίες  θα  προκύψουν  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών
αλλά και  παράλληλα τη διατήρηση της  αισθητικής  και  της  ασφαλούς εικόνας  των χώρων
πρασίνου  του  Δήμου,  έτσι  ώστε  να  ανταποκρίνονται  πλήρως  στο  σκοπό  για  τον  οποίο
κατασκευάστηκαν. 
Οι  περιοχές  που θα  γίνουν  οι  εργασίες  παρατίθενται  παρακάτω,  είναι  ενδεικτικές  και  όχι
δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ:

1. Πλατείες: Κεντρική Αγ. Αναργύρων, Ηρώου,  “Σαλίγκαρος”,  Πλαπούτα, Ακροπόλεως,
Κοκκινόπουλου,  Καζαντζάκη  –  Μυκονιάτικα,  ΚΑΠΗ  –  Μυκονιάτικα,  Αγ.
Φραγκίσκου,  Άρη  Βελουχιώτη,  Καλύμνου,  Πιερίας,  Τροίας,   Ανάκασας,  Ευβοίας,
Πύργου  Βασιλίσσης,  Αγίων  Ακινδύνων,  Τέρμα  Λεωφορείων  Ανάκασας,
Εσταυρωμένου κ.λ.π.

2. Χώροι  Πρασίνου:  ΚΑΠΗ,  οδός   Λ.  Κατσώνη,  Παιδικές  Χαρές,  χώροι  ΟΣΕ,
Ποδηλατόδρομος  Φλέβας,  &  Κων/πόλεως,,  Πευκώνας,  Γεωργίου  Παπανδρέου,
νησίδες Τρεις Γέφυρες – Είσοδος Πόλης, πρανή & νησίδες οδού Κων/πόλεως,   λοιπές
νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.

3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Πολιτιστικό  Κέντρο  “Σπ.
Αποστόλου”,  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  Νηπιαγωγεία,  Δημοτικά,  Γυμνάσια,  Λύκεια
κ.λ.π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
1. Πλατείες:  Δημοκρατίας,  Χιροσίμα,  Γρ.  Λαμπράκη,  Ιωλκού,  Καζαντζάκη,  Αγ.

Γεωργίου, Αγ. Σπυρίδωνα,  Αγ. Νικολάου κ.λ.π.
2. Πάρκο Αττάλου, λοιπές νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.,
3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Κέντρο  Κπονωνικών  –

Προνιακών  Υποδομών,  Κτίριο  ΕΟΠΠΥ,  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια κ.λ.π.

Στην περιοχή εφαρμογής της μελέτης και σε όσες περιοχές κριθεί από την υπηρεσία αναγκαίο
μετά την έναρξη της εφαρμογής της, θα γίνουν συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες:
I .ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 Λίπανση φυτών με τα χέρια
 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
 Καθαρισμός  περιβάλλοντος  χώρου  (αφύτευτες  επιφάνειες,  πλακόστρωτα  κλπ),  σε

άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
 Βοτάνισμα  με  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού  χειριστή  σε  μη

φυτευμένους χώρους
 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα,

πλατείες και ελεύθερους χώρους
 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα



 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m  με βιολογικά σκευάσματα
 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20m, σε πλατείες, πάρκα

κλπ
 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20m,σε πλατείες, πάρκα κλπ
 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m,σε πλατείες, πάρκα κλπ
 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε νησίδες, ερείσματα

κλπ
 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ
 Καταπολέμηση πιτυοκάμπης
 Διαμόρφωση ή ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 m
 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική
 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα
 Καθαρισμός χλοοτάπητα
 Αερισμός χλοοτάπητα
 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την άρδευση των χώρων πρασίνου με

επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο
 Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων ,Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για

την άρδευση των χώρων πρασίνου
II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Γενική  μόρφωση  επιφάνειας  εδάφους  για  τη  φύτευση  φυτών  ή  εγκατάστασης
χλοοτάπητα
Προμήθεια και ενσωμάτωση κηπαιου χώματος
Προμήθεια και ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
Προμήθεια και ενσωμάτωση τύρφης
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30×0,30×0,30 m
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50×0,50×0,50 m
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00−4,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50−12,00 lt
Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών − Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών – Διαμέτρου από 0,61 m και άνω
με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και σταλακτηφόρους
Εγκατάσταση νέου Δικτύου Άρδευσης
Αποξήλωση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  πλακοστρώσεων  πεζοδρομίου  για  την
διέλευση αγωγών άρδευσης
Αποξήλωση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  μαρμαροστρώσεων  για  την  διέλευση
αγωγών άρδευσης
ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) προς κομποστοποίηση
Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ
IV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
Προμήθεια δέντρων διαφόρων κατηγοριών 
Προμήθεια θάμνων διαφόρων κατηγοριών 
Προμήθεια ποώδη πολυετή  διαφόρων κατηγοριών 

 Σκοπιμότητα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  επικουρικότητας  και  της  εγγύτητας,  με  στόχο  την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας.



Στα  πλαίσια  αυτά  οι  Δήμοι  ασκούν  αρμοδιότητες  στους  τομείς  α)  Ανάπτυξης,  β)
Περιβάλλοντος,  γ)  Ποιότητας  Ζωής,  δ)  Απασχόλησης,  ε)  Κοινωνικής  Προστασίας,  στ)
Παιδείας και ζ) Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ασκούν αρμοδιότητες, σε τοπικό επίπεδο,
κρατικού  χαρακτήρα  αρμοδιότητες  οι  οποίες  τους  έχουν  ανατεθεί,  για  την  καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Στόχος  της  υλοποίησης των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών  είναι  η,  στα πλαίσια των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων, έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Αγίων Αναργύρων
–Καματερού   για  την   συντήρηση,  αποκατάσταση   και  βελτίωση  του  πρασίνου   των
κοινόχρηστων χώρων  της πόλης.

Η παρούσα Σύμβαση ΔΕΝ μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας
είναι  ενιαίο,  η  σειρά  των εργασιών πρέπει  να  γίνεται  συντονισμένα  και  με  συγκεκριμένη
χρονική ακολουθία και η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα
την μη ορθή εκτέλεση του ΣΥΝΟΛΟΥ της εργασίας.

1) Οι εργασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, ως προς την συντήρηση
του πρασίνου, είναι οι απαραίτητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος
ως προς την αισθητική, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων πρα-
σίνου. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ο βέλτιστος συνδυασμός
τους ως προς τον τόπο και τον χρόνο, δεδομένης της στενής σύνδεσης και αλληλεπίδρασης
μεταξύ  τους,  με  συνολικό  προγραμματισμό  και  συνολική  ευθύνη  ως  προς  την  ανά  πάσα
στιγμή κατάσταση του χώρου. 
Π.χ.  η  συχνότητα  άρδευσης  ενός  χώρου επηρεάζει  την  ποιότητα του  φυτικού  υλικού  του
χώρου  (δένδρα,  θάμνοι,  εποχιακά,  χλοοτάπητας  κ.λ.π.).  Εμμέσως  λοιπόν  επηρεάζει  την
συχνότητα λοιπών εργασιών όπως λίπανση, φυτοπροστασία, κλάδευση δένδρων και θάμνων,
βοτάνισμα στα παρτέρια με εποχιακά, κούρεμα χλοοτάπητα κ.λ.π.).
2) Η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, ως προς
την  επέκταση  των  χώρων  πρασίνου,  έχουν  συγκεκριμένη  αλληλουχία,  ενώ  κάποιες
εκτελούνται ταυτόχρονα, με στόχο την όσο το δυνατό πιο επιτυχημένη εγκατάσταση των νέων
στοιχείων  πρασίνου  [δικτύου  άρδευσης,  πρασίνου  (δένδρα  εντός  Πλατειών,  ανθοφόρους
θάμνους, παρτέρια με  εποχιακά ανθόφυτα, προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα κ.λ.π)] .
3) Το σύνολο των εργασιών εκτελούνται εξωτερικά, και συνεπώς εξαρτώνται άμεσα από τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Αν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. παρατεταμένο
διάστημα  βροχοπτώσεων),  για  κάποιες  εργασίες  τροποποιηθεί  το  προγραμματισμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις εργασίες που ακολουθούν.
Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους,  οι  οποίοι  οδηγούν  στην  ανάγκη  ενός  συνολικού
προγραμματισμού,  μιας  συντονισμένης  εκτέλεσης  του  συνόλου  των  εργασιών  και  της
ανάληψης συνολικά της ευθύνης, κρίνετε ότι η ανάθεση της Σύμβασης πρέπει να γίνει για το
σύνολο των εργασιών και όχι τμηματικά. 
Επιπροσθέτως,  η  ενιαία  αντιμετώπιση  του  έργου  δίνει  τη  δυνατότητα  στην  επιβλέπουσα
Υπηρεσία να παρακολουθήσει καλύτερα την υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Γενικής Υπηρεσίας. 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπως αυτές τέθηκαν στα άρθρα 2.2.4,2.2.5,2.2.6,2.2.7 της παρούσας διακήρυξης.
Η παρούσα Σύμβαση εντάσσεται στα κάτωθι τμήματα με τους αντίστοιχους κωδικούς
του Κοινού  Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

  (CPV): 77310000-6  / “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου”,
  (CPV): 77313000-7 / “ Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”,
  (CPV): 03451000-6 / “ Φυτά”  

  (CPV): 77340000-5 /  “Κλάδεμα δένδρων και θάμνων”.

 (CPV): 45232121-6 ¨Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρ-
δευσης ¨.



ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη  αξία  της  Σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.497.945,18  €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  &  Φ.Π.Α.  24%  [προϋπολογισμός  καθαρής  αξίας:  €
1.224.589,50 €  Φ.Π.Α.: € 273.355,68 (13%: 24.281,40 € & 24%: 249.074,28 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  ο  Τακτικός  Προϋπολογισμός  του
Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 35.6262.0012,  σχετική  πίστωση του Προϋπολογισμού  του Οικονομικού  Έτους  2020
συνολικού προϋπολογισμού 1.497.945,18 € του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

Η πρόβλεψη κατανομής της πολυετούς δαπάνης της, εκτιμάται ως εξής: ποσού 139.612,91 €
για το 2020, ποσού 499.315,06  € για το 2021, ποσού 499.315,06  € για το 2022 &  ποσού
359.702,15 € για το 2023. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καμα-
τερού»

A/
A

Περιγραφή εργασιών Αρ.
Τι-
μο-
λο-
γίου

Μον.
Μέτρη-
σης

Πο-
σότητα

Συ-
χνότη
τα/έτο
ς 3

έτη

τελι-
κή
πο-
σότη-
τα τιμή δαπάνη

I

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ  ΦΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ  -  ΧΛΟΟΤΑ-
ΠΗΤΑ         

1
Λίπανση  φυτών  με  τα
χέρια 1 ΤΕΜ 2500 2 3 15000 0,05 750,00

2

Καθαρισμός χώρου φυ-
τών  σε  άλση,  πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους 2 ΣΤΡ 60 12 3 2160 12,5 27000,00

3

Καθαρισμός περιβάλλο-
ντος  χώρου  (αφύτευτες
επιφάνειες, πλακόστρω-
τα κλπ),  σε άλση, πάρ-
κα, πλατείες και ελεύθε-
ρους χώρους 3 ΣΤΡ 80 12 3 2880 10 28800,00

4

Βοτάνισμα  με  βενζινο-
κίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα  πεζού  χειρι-
στή σε μη φυτευμένους
χώρους 4 ΣΤΡ 180 2 3 1080 25 27000,00

5

Βοτάνισμα  με  βενζινο-
κίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα  πεζού  χειρι-
στή  σε  άλση,  πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους 5 ΣΤΡ 690 1 3 2070 30 62100,00

6

Φυτοπροστασία θάμνων
και  δένδρων  ύψους
μέχρι 4 m με βιολογικά
σκευάσματα 6 ΤΕΜ 300 2 3 1800 6 10800,00

7

Φυτοπροστασία  δέν-
δρων ύψους πάνω από 4
m   με  βιολογικά
σκευάσματα 7 ΤΕΜ 300 2 3 1800 11 19800,00



8

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους  πάνω  από  20m,
σε πλατείες, πάρκα κλπ 8 ΤΕΜ 15 1 3 45 250 11250,00

9

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20m,σε πλα-
τείες, πάρκα κλπ 9 ΤΕΜ 30 1 3 90 150 13500,00

10

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους  12  -  16  m,σε
πλατείες, πάρκα κλπ 10 ΤΕΜ 50 1 3 150 100 15000,00

11

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε νη-
σίδες, ερείσματα  κλπ 11 ΤΕΜ 50 1 3 150 90 13500,00

12

Μεγάλων  δένδρων,
ύψους  πάνω από 20 m
σε  νησίδες,  ερείσματα
κλπ. 12 ΤΕΜ 30 1 3 90 325 29250,00

13

Μεγάλων  δένδρων,
ύψους 12 - 16 m σε νη-
σίδες, ερείσματα κλπ. 13 ΤΕΜ 30 1 3 90 140 12600,00

14
Καταπολέμηση  πιτυο-
κάμπης 14 ΤΕΜ 450 1 3 1350 25 33750,00

15

Διαμόρφωση ή ανανέω-
ση  κόμης  δένδρων
ύψους μέχρι  4 m 15 ΤΕΜ 1800 1 3 5400 9 48600,00

16

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή  δένδρων  ύψους
από 4 μέχρι 8 m 16 ΤΕΜ 1500 1 3 4500 25 112500,00

17

Διαμόρφωση κόμης πα-
λαιών  αναπτυγμένων
θάμνων,  ύψους  πάνω
από 1,70 m 17 ΤΕΜ 1500 1 3 4500 1,5 6750,00

18

Διαμόρφωση  θάμνων
σε  μπορντούρα  με  μη-
χανικό  χειροκίνητο  ψα-
λίδι μπορντούρας 18 Μ 4500 4 3 54000 0,25 13500,00

19
Λίπανση  χλοοτάπητα,
χειρωνακτική 19 ΣΤΡ 40 4 3 480 11,25 5400,00

20

Κούρεμα  χλοοτάπητα
με  βενζινοκίνητη  χλοο-
κοπτική μηχανή 20 ΣΤΡ 40 35 3 4200 27,5 115500,00

21

Φυτοπροστασία  χλοο-
τάπητα,  με  ψεκαστικό
μηχάνημα 21 ΣΤΡ 40 4 3 480 25 12000,00

22
Καθαρισμός  χλοοτάπη-
τα 22 ΣΤΡ 40 30 3 3600 17,5 63000,00

23 Αερισμός χλοοτάπητα 23 ΣΤΡ 40 1 3 120 15 1800,00

24

Έλεγχος και συντήρηση
δικτύων άρδευσης - για
την άρδευση των χώρων
πρασίνου  με  επίγειο  ή
υπόγειο  σύστημα  άρ-
δευσης,  αυτοματοποιη-
μένο ή χειροκίνητο 24 ΜΗΝ 1 12 3 36 800 28800,00



25

Έλεγχος και συντήρηση
αντλητικών  συγκροτη-
μάτων ,Γεωτρήσεων και
δεξαμενών, για την άρ-
δευση των χώρων πρα-
σίνου 25 ΜΗΝ 1 12 3 36 1200 43200,00

II

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΥ-
ΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  -
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ         

26

Γενική  μόρφωση  επι-
φάνειας εδάφους για τη
φύτευση φυτών ή εγκα-
τάστασης χλοοτάπητα 26 ΣΤΡ 10 1 3 30 105 3150,00

27

Προμηθεια  και  ενσω-
μάτωση κηπαιου χωμα-
τος 27 Μ3 30 1 3 90 25 2250,00

28

Προμηθεια  και  ενσω-
μάτωση  βελτιωτικών
εδάφους 28 Μ3 30 1 3 90 80 7200,00

29
Προμηθεια  και  ενσω-
μάτωση τύρφης 29 Μ3 30 1 3 90 70 6300,00

30

Άνοιγμα  λάκκων  δια-
στάσεων
0,30×0,30×0,30 m 30 ΤΕΜ 3000 1 3 9000 0,6 5400,00

31

Άνοιγμα  λάκκων  δια-
στάσεων
0,50×0,50×0,50 m 31 ΤΕΜ 210 1 3 630 1,5 945,00

32

Φύτευση  φυτών  με
μπάλα  χώματος  όγκου
2,00−4,00 lt 32 ΤΕΜ 3000 1 3 9000 1,1 9900,00

33

Φύτευση  φυτών  με
μπάλα  χώματος  όγκου
4,50−12,00 lt 33 ΤΕΜ 210 1 3 630 1,3 819,00

34

Εγκατάσταση προπαρα-
σκευασμένου  χλοο-
τάπητα 34 ΣΤΡ 6 1 3 18 2500 45000,00

35

Υποστύλωση  δένδρου  με
την  αξία  του  πασσάλου
για μήκος πασσάλου μέχρι
2,50 m 35 ΤΕΜ 210 1 3 630 2,5 1575,00

36

Σχηματισμός  λεκανών
άρδευσης φυτών − Δια-
μέτρου  από  0,41  έως
0,60 m 36 ΤΕΜ 3000 1 3 9000 0,2 1800,00

37

Σχηματισμός  λεκανών
άρδευσης φυτών – Δια-
μέτρου από 0,61 m και
άνω 37 ΤΕΜ 210 1 3 630 0,35 220,50

38

Εγκατάσταση  νέου  Δι-
κτύου Άρδευσης με αυ-
τοανυψούμενους  εκτο-
ξευτήρες και σταλακτη-
φόρους 38 ΣΤΡ 10 1 3 30 1300 39000,00

39

Αποξήλωση και ανακα-
τασκευή τμημάτων πλα-
κοστρώσεων πεζοδρομί-
ου  για  την  διέλευση
αγωγών άρδευσης 39 Μ2 40 1 3 120 23 2760,00



40

Αποξήλωση και ανακα-
τασκευή  τμημάτων
μαρμαροστρώσεων  για
την  διέλευση  αγωγών
άρδευσης 40 ΜΜ 60 1 3 180 28 5040,00

III

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ  ΦΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ         

41

 Συλλογή υπολειμμάτων
πρασίνου (διαλογή στην
πηγή)  προς  κομποστο-
ποίηση 41 τον 900 1 3 2700 49 132300,00

42
Διάθεση και ενσωμάτω-
ση κομπόστ 42 τον 400 1 3 1200 15 18000,00

 ΣΥΝΟΛΟ I 1037809,50

 ΦΠΑ 24% 249074,28

  ΣΥΝΟΛΟ 1 1286883,78

IV
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙ-
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

43
Προμήθεια  προπαρα-
σκευασμένου χλοοτάπητα 43 ΣΤΡ 6 1 3 18 4000 72000,00

44
Δέντρα Δ4

44 ΤΕΜ
60

1 3 180 25,00 4500,00

45
Δέντρα Δ5

45 ΤΕΜ
50

1 3 150 45,00 6750,00

46
Δέντρα Δ6

46 ΤΕΜ
40

1 3 120 80,00 9600,00

47
Δέντρα Δ7

47 ΤΕΜ
40

1 3 120
120,0
0 14400,00

48
Δέντρα Δ8

48 ΤΕΜ
10

1 3 30
170,0
0 5100,00

49
Δέντρα Δ9

49 ΤΕΜ
10

1 3 30
220,0
0 6600,00

50
Θάμνοι Θ3

50 ΤΕΜ 400 1 3 1200 7,40 8880,00

51
Θάμνοι Θ4

51 ΤΕΜ 350 1 3 1050 14,00 14700,00

52
Θάμνοι Θ5

52 ΤΕΜ 120 1 3 360 30,00 10800,00

53
Θάμνοι Θ6

53 ΤΕΜ 80 1 3 240 45,00 10800,00

54
Θάμνοι Θ7

54 ΤΕΜ 50 1 3 150 85,00 12750,00

55

Ποώδη  πολυετή,  ετή-
σια, διετή, βολβώδη κλπ
φυτά κατηγορίας Π2 55 ΤΕΜ 2000 1 3 6000 1,65 9900,00

 ΣΥΝΟΛΟ II 186780,00
 ΦΠΑ 13% 24281,40
 ΣΥΝΟΛΟ 2 211061,40
   

   
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥ-
ΝΟΛΟ Ι+ΙΙ) 1224589,50

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( 24% & 13%) 273355,68
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1497945,18

Τ  ΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΑΡΘΡΟ 1
Λίπανση φυτών με τα χέρια
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την την  ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του
φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
                        Αριθμητικώς    0,05

ΑΡΘΡΟ 2
Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 Αριθμητικώς    12,50

ΑΡΘΡΟ 3
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
 Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΔΕΚΑ  
               Αριθμητικώς      10,00

ΑΡΘΡΟ 4
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους
χώρους
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
                Αριθμητικώς    25,00

ΑΡΘΡΟ 5
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση,  πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους χώρους
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ  
                                      Αριθμητικώς      30,00

ΑΡΘΡΟ 6
Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και



την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΞΙ  
             Αριθμητικώς    6,00

ΑΡΘΡΟ 7
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΤΕΚΑ  
                                    Αριθμητικώς       11,00

ΑΡΘΡΟ 8
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                    Αριθμητικώς     250,00

 
ΑΡΘΡΟ 9
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                      Αριθμητικώς     150,00

ΑΡΘΡΟ 10
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟ  
                                   Αριθμητικώς     100,00

ΑΡΘΡΟ 11
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και



η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
                                   Αριθμητικώς     90,00

ΑΡΘΡΟ 12
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα
κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
                                     Αριθμητικώς     325,00

ΑΡΘΡΟ 13
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα  και  παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  
                                    Αριθμητικώς    140,00

ΑΡΘΡΟ 14
Βιολογική  καταπολέμηση  της  πυτιοκάμπης  (κάμπιας)  των  πεύκων  (Thaumetopoea
pityocampa), με εφαρμογή βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thurigiensis.
Η καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ψεκασμών
κάλυψης, μέχρι απορροής, της κόμης των πεύκων, σε επιλεγμένες θέσεις στον ευρύτερο χώρο
της πόλης, όπου έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα, όπως σχολεία και λοιπές περιοχές, τις οποίες
θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν:
α) Με κατάλληλα πιεστικά μηχανήματα (high volume) με μέγιστη πίεση 40 bar και με μέση
διάμετρο σταγονιδίου (vmd) 450 με 700 μ.
β) Με βενζινοκίνητους εκνεφωτήρες μικρού όγκου (low volume) με μέγιστη πίεση 40
bar και με μέση διάμετρο σταγονιδίου (vmd) 50 με 200 μ.
Η  επιλογή  του  τύπου  εφαρμογής  (high volume ή  low volume),  προβλέπεται  να
πραγματοποιηθεί  από  τον  υπεύθυνο  γεωτεχνικό  της  εργασίας,  με  κριτήρια  τη  μικρότερη
δυνατή  όχληση  των  δημοτών,  τις  επικρατούσες  κλιματολογικές  συνθήκες  {π.χ.  ένταση
ανέμων ( άπνοια ), υγρασία, κλπ.}, το ύψος των δένδρων, καθώς και την ευκολία πρόσβασης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορθή επιλογή της παροχής του ψεκαστικού μίγματος, του
τύπου  των  ακροφυσίων  και  της  απόστασής  τους  από  την  κόμη  του  δένδρου,  ώστε  να
πραγματοποιηθεί επαρκής κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας, χωρίς ανεπιθύμητες απορροές ή
και αστοχίες του ψεκαστικού μίγματος.
Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  η  διενέργεια  εφαρμογών  κατά  τη  διάρκεια  βροχής  δεν
προβλέπεται.  Δε  θα  γίνεται  ψεκασμός  όταν  προβλέπετε  να  βρέξει  την  επόμενη  μέρα.  Αν
βρέξει  πριν  περάσουν 48 ώρες  από τον  ψεκασμό πρέπει  να  επαναληφθεί  ο  ψεκασμός  με
ευθύνη του εργολήπτη.
Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του εντόμου είναι: 
-  Bacillus thuringiensis var Kurstaki (δραστική ουσία), που δρα ως βιολογικό εντομοκτόνο
στομάχου, προκαλώντας διάρρηξη των τοιχωμάτων του μεσέντερου των εντόμων.



Το  ανωτέρω  σκεύασμα  είναι  ασφαλές  για  τον  άνθρωπο  και  το  περιβάλλον,  δεν  είναι
φυτοτοξικό  και  είναι  εγκεκριμένο  για  την  ανωτέρω  χρήση,  από  το  αρμόδιο  Υπουργείο
Γεωργίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
                                   Αριθμητικώς      25,00

ΑΡΘΡΟ 15
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
Διαμόρφωση -  ανανέωση  κόμης  (σκελετοκλάδεμα)  ή  κοπή  δέντρου  ύψους  μέχρι  4  m
σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής
και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:     ΕΝΝΕΑ  
     Αριθμητικώς       9,00

ΑΡΘΡΟ 16
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους ύψους από 4 μέχρι 8 m 
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m
σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής
και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
    Αριθμητικώς     25,00

ΑΡΘΡΟ 17
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα)  ή  διαμόρφωση κόμης θάμνων,  σύμφωνα με  την φυτοτεχνική
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-02.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του
απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων,  η  επάλειψη  των
τομών  καθώς  και  η  δαπάνη  απομάκρυνσης  των  προϊόντων  κοπής  και  απόρριψής  τους  σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                     Αριθμητικώς     1,50

ΑΡΘΡΟ 18
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης
των  προϊόντων  κοπής  και  απόρριψής  τους,  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  σε  θέσεις  που
επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
                   Αριθμητικώς      0,25

ΑΡΘΡΟ 19
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος επί
τόπου του έργου και  η  ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια  του χλοοτάπητα με  τα
χέρια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
       Αριθμητικώς      11,25



ΑΡΘΡΟ 20
Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης
και  της  απομάκρυνσης  από  το  έργο  σε  επιτρεπόμενο  χώρο  χώρο  των  προϊόντων  που
προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
03.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
       Αριθμητικώς      27,50

ΑΡΘΡΟ 21
 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
             Αριθμητικώς     25,00

ΑΡΘΡΟ 22
Καθαρισμός χλοοτάπητα
Συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά,
φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
     Αριθμητικώς     17,50

ΑΡΘΡΟ 23
Αερισμός χλοοτάπητα
Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-08-00.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  
     Αριθμητικώς      15,00

ΑΡΘΡΟ 24
 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την άρδευση των χώρων πρασίνου με
επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο 
Έλεγχος  και  συντήρηση  υφιστάμενων  δικτύων  άρδευσης  -  Άρδευση  φυτών  με  επίγειο  ή
υπόγειο 
σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή μη, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Στην τιμή Περιλαμβάνεται : 
-  οι  τακτικές  αρδεύσεις  του  χλοοτάπητα  και  των  φυτών  με  επίγειο  ή  υπόγειο  σύστημα
άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο με τον έλεγχο των βανών
- ο έλεγχος του ποτίσματος σε καθημερινή βάση ,και η συντήρηση των δικτύων άρδευσης. 
- Τα απαιτούμενα υλικά για τις επισκευές 
- η αντικατάσταση και επισκευή οποιουδήποτε τμήματος του δικτύου ( ηλεκτροβάνες - 
προγραμματιστές σωληνώσεις εκτοξευτήρες κλπ.) 
- και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την άρτια λειτουργία των δικτύων 
-  Επίσης  στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  τα  έκτακτα  περιστατικά,  που  θα  πρέπει  να
αντιμετωπίσει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες, (διαρροές νερού ,κλπ.) ,που θα προκύψουν
σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και θα πρέπει να αποκατασταθούν.
Τιμή ανά μήνα (μην.)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  
                        Αριθμητικώς     800,00



ΑΡΘΡΟ 25
 Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων ,Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για
την άρδευση των χώρων πρασίνου. 
Έλεγχος  και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων ,Γεωτρήσεων και δεξαμενών,  για την
άρδευση των χώρων πρασίνου , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
-Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος των αντλητικών συγκροτημάτων , 
-Η  προμήθεια  πάσης  φύσεως  υλικών  για  την  αντικατάσταση  και  επισκευή  οποιουδήποτε
επίγειου  τμήματος  του  αντλητικού  συγκροτήματος  (πίνακας  ελέγχου  και  αυτοματισμού  -
δοχεία διαστολής – ηλεκτρικά φλοτέρ - πιεζοστάτες κλπ) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για
την άρτια λειτουργία του . 
- Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και τα έκτακτα περιστατικά (διαρροές νερού 
που θα προκύψουν σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου ).
-  Δεν  συμπεριλαμβάνεται  στην  τιμή  βλάβες  και  εξαρτήματα  των  υποβρύχιων  μερών  των
γεωτρήσεων, καθώς και αντικατάσταση ολόκληρων αντλητικών συγκροτημάτων επιφανείας
Τιμή ανά μήνα (μην.)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
                  Αριθμητικώς    1.200,00

ΑΡΘΡΟ 26
Γενική  μόρφωση  επιφάνειας  εδάφους  για  την  φύτευση  φυτών  ή  εγκατάσταση
χλοοτάπητα 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου
υλικού  (πέτρες,  υπολείμματα  ριζών,  κλαδιά  κλπ),  αναμόχλευση  της  επιφάνειας  με
οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  
       Αριθμητικώς      105,00

ΑΡΘΡΟ 27
Προμήθεια  και ενσωμάτωση κηπευτικού χώματος 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  οι  πλάγιες  μεταφορές  των  υλικών,  η
σταλία  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς,  η  δαπάνη  προετοιμασίας  της  επιφάνειας  υποδοχής,  η
τοποθέτηση,  διάστρωση  και  ελαφρά  συμπύκνωσης  της  φυτικής  γης  ή/και  του  κηπευτικού
χώματος 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  

      Αριθμητικώς       25,00
ΑΡΘΡΟ 28
Προμήθεια και ενσωμάτωση  βελτιωτικών εδάφους  
Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  οργανικού  φυτικού  υποστρώματος  προερχομένου  από
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία,
με αναγραφή της  εγγυημένης  σύνθεσης και  της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και
χούμο.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  οι  πλάγιες  μεταφορές  των  υλικών,  η
σταλία  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς,  η  δαπάνη  προετοιμασίας  της  επιφάνειας  υποδοχής,  η
τοποθέτηση, διάστρωση και ανάμιξη των βελτιωτικών υποστρωμάτων με το κηπαίο χώμα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ  

       Αριθμητικώς       80,00



ΑΡΘΡΟ 29
Προμήθεια και ενσωμάτωση  τύρφης
Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  τύρφης,  συσκευασμένης,  με  ένδειξη  προέλευσης,  τύπου
υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό
θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική
ανάλυση).
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  οι  πλάγιες  μεταφορές  των  υλικών,  η
σταλία  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς,  η  δαπάνη  προετοιμασίας  της  επιφάνειας  υποδοχής,  η
τοποθέτηση, διάστρωση και ανάμιξη της τύρφης με  το κηπαίο χώμα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
                      Αριθμητικώς          70,00

ΑΡΘΡΟ 30
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m με εργαλεία χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός
και  αποκομιδή  των  υπολειμμάτων  ριζών  και  των  άχρηστων  υλικών,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες
του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
            Αριθμητικώς     0,60

ΑΡΘΡΟ 31
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m με εργαλεία χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός
και  αποκομιδή  των  υπολειμμάτων  ριζών  και  των  άχρηστων  υλικών,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες
του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
               Αριθμητικώς     1,50

ΑΡΘΡΟ 32
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Φύτευση  φυτών  με  μπάλα  χώματος  όγκου  2,00  -  4,00  lt,  δηλαδή:  φύτευση  με  σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  λίπανση  και
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  
                 Αριθμητικώς      1,10



ΑΡΘΡΟ 33
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Φύτευση  φυτών  με  μπάλα  χώματος  όγκου  4,50  -  12,00  lt,  δηλαδή:  φύτευση  με  σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  λίπανση  και
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  
        Αριθμητικώς      1,30

ΑΡΘΡΟ 34
Εργασίες  εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
9. Την συντήρηση του χλοοτάπητα για τουλάχιστον έξι μήνες.
(κουρέματα,  καθαρισμός,  αρδεύσεις,  λιπάνσεις,  βοτανίσματα,  αερισμός,  εφαρμογές
εντομοκτόνων ΄-μυκητοκτόνων, καταπολέμηση  ζιζανίων )
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή εγκατάσταση και συντήρηση του του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
                      Αριθμητικώς     2.500,00

ΑΡΘΡΟ 35
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Yποστύλωση  δέντρου  με  την  αξία  πασσάλου  ευθυτενούς,  αποφλοιωμένου,  βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται  η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50  m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους,  και με
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
             Αριθμητικώς     2,50



ΑΡΘΡΟ 36
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους
γύρω  από  τον  κορμό  του  φυτού  σε  βάθος  10  cm και  εκρίζωση  και  απομάκρυνση  τυχόν
ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.
Περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,
εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
     Αριθμητικώς      0,20

ΑΡΘΡΟ 37
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω 
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους
γύρω  από  τον  κορμό  του  φυτού  σε  βάθος  10  cm και  εκρίζωση  και  απομάκρυνση  τυχόν
ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.
Περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,
εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
     Αριθμητικώς      0,35

ΑΡΘΡΟ 38
Εγκατάσταση αυτόματου  Δικτύου Άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και
σταλακτηφόρους 
Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
-  Η Εκσκαφή και  αναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού  δικτύου (με
σταλακτηφόρους  ή  εκτοξευτές),  σε  χαλαρά  ή  γαιώδη  εδάφη,  στο  απαιτούμενο  βάθος,  με
ελκυστήρα  εξοπλισμένο  με  καδένα ή συναφή παρελκόμενα.  Ελάχιστο βάθος  τοποθέτησης
σωληνώσεων 30cm . 
−  Τα  Φρεάτια  ελέγχου  άρδευσης  (ΦΕΑ)  και  αντίστοιχος  εξοπλισμός  (Κεφαλές  ελέγχου
άρδευσης) 
− Την εγκατάσταση του Δευτερεύοντος Δικτύου 
− Την Εγκατάσταση προγραμματισμού (απαραίτητοι επαγγελματικοί προγραμματιστές
άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

1. 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα
2. με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα
3. με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση 
4. με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
5. με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων  
6. διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
7. με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
8. με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
9. με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

πλήρως τοποθετημένοι σε στεγανά πίλαρ
 Το Τριτεύον Δίκτυο 
− Τις Γραμμές μεταφοράς 
− Τις Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.) 
− Και το εξοπλισμό (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.). 
Για  την  διευκόλυνση  των  ρυθμίσεων,  της  συντήρησης  και  των  επισκευών,  οι  ομοειδείς
συσκευές θα είναι του αυτού τύπου και εργοστασίου, πράγμα που απλουστεύει τις διαδικασίες
αντικατάστασής τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη τη διάρκεια
ζωής του δικτύου, εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτημάτων συνεχίζουν να διατίθενται στο
εμπόριο. 
Σωληνώσεις 
α. Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00). 
Οι σωλήνες PE που χρησιμοποιούνται στο Δευτερεύων και Τριτεύον αρδευτικό Δίκτυο θα



είναι  ονομαστικής  πίεσης  6  ή  10   atm   διαφόρων  διατομών  (  Φ32  ΚΑΙ  Φ20)και
κατασκευασμένοι από υλικό 2ης γενιάς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13244.02 και
ΕΛΟΤ EN 13244.01. Για το Πρωτεύον Δίκτυο και για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 Atm
και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
12201.02. 
. Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm και
PVC 4 ή 6 atm. 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) στατικού τύπου. 
Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του
σώματος για εκτοξευτήρες με μήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ
1,4-2,8 αtm. Τα ακροφύσια είναι ενσωματωμένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα
ενώ περιέχεται αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριμένα: Ακροφύσια ακτινωτής
εκτόξευσης  Ακροφύσια  ρυθμιζόμενου  τόξου,  ακτινωτής  διαβροχής  ακτίνας  4,5  –  9  m.  Ο
μηχανισμός  περιστροφής  θα  είναι  τύπου  τριβής  και  θα  υπάρχει  δυνατότητα  μείωσης  της
ακτίνας κατά 25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η
παροχή στις 180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η
παροχή στις 180° θα είναι περίπου 450 LPH. 
Θα  έχουν  εσωτερικό  φίλτρο  στη  βάση  του  ακροφυσίου,  με  εύκολη  πρόσβαση  για  τον
καθαρισμό του. 
Θα διαθέτουν βίδα μείωσης της ακτίνας μέχρι και τουλάχιστον 25 % με ανάλογη μείωση της
παροχής  (αναλογική  διαβροχή),  ενώ θα έχουν  χρωματικό  κωδικό  για  εύκολη  αναγνώρισή
τους. 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) γραναζωτοί, μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
− Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m 
− Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 - 14
m 
Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν με αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain) και
με  καστάνια  αντιβανδαλικής  προστασίας  ενώ έχουν  τη  δυνατότητα «μνήμης» στον τομέα
ρύθμισης. 
Το  σώμα  ανύψωσης  είναι  πλαστικό  ή  ανοξείδωτο  και  ύψους  10  cm  τουλάχιστον  ή  και
μεγαλύτερο, αν απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασμούς
ακροφυσίων με διαφορετικές παροχές, ενσωματωμένα ή μη, για προσαρμογή των παροχών
στον τομέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχεται ομοιόμορφη διαβροχή. 
Οι Ηλεκτροβαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι : 
Διαφραγματικού  τύπου,  γραμμικές  ή  γωνιακές  ή  και  συνδυασμός  τους.  Έχουν  σφαιρική
διαμόρφωση με ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα από
νάιλον  ενισχυμένο  με  νήματα ύαλου.  Τα ελατήρια  και  όλα τα  μεταλλικά  μέρη είναι  από
ανοξείδωτο  χάλυβα  για  την  αποφυγή  διάβρωσης.  Χειροκίνητα  λειτουργούν  ως  βαλβίδες
εσωτερικής  εκτόνωσης,  με  χειροκίνητο  ρυθμιστή  παροχής  (flow  control).  Θα  έχουν  τη
δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την εξάρμωση του σώματος από το
δίκτυο. 
Η  ονομαστική  πίεση  κυμαίνεται  μεταξύ  10-13,5  atm  ανάλογα  με  τη  μελέτη,  με  πιέσεις
λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 atm μέχρι και 10 atm . 
Το  «κλείσιμο»  της  θα  είναι  αργό,  για  αποφυγή  υδραυλικού  πλήγματος  (αντιπληγματική
λειτουργία). 
Το διάφραγμα θα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Buna N, ενισχυμένο με νάιλον 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την πλήρη μελέτη -σχέδιο άρδευσης  που θα καταθέσει ο
ανάδοχος και αφού πάρει την έγκριση από την Υπηρεσία θα προχωρήσει στην κατασκευή .
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας. 
Επίσης  στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  πάσης  φύσεως  υλικών  -
εξαρτημάτων  και  μικροϋλικών  (καννάβι,  τεφλόν  κλπ,  σέλλες  γωνίες  ταφ,  βάνες  κλπ  ),  η
μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά για τους σταλακτηφόρους και σε
τάφρο 30cm τουλάχιστον για τους εκτοξευτήρες , καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και οι
δοκιμές και οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων το κόστος του σχεδίου Άρδευσης για την επιτυχή εγκατάσταση του δικτύου
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
                      Αριθμητικώς        1.300,00



ΑΡΘΡΟ 39
Αποξήλωση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  πλακοστρώσεων  πεζοδρομίου  για  την
διέλευση αγωγών άρδευσης
Αποξήλωση- καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων πεζοδρομίου ή λοιπών
κοινόχρηστων χώρων για την διέλευση αγωγών άρδευσης οποιαδήποτε διατομής.
Στην τιμή  περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση των πλακών με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς
φόρτωση,  η  επίστρωση  με  πλάκες  τσιμέντου  μαζί  με  το  υπόστρωμα  από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα  με  τα  υλικά,  πλάκες,  τσιμεντοκονίαμα  κλπ  επί  τόπου  και  την
εργασία πλήρους κατασκευής.   
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  23,00

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
                      Αριθμητικώς        23,00

ΑΡΘΡΟ 40
Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων μαρμαροστρώσεων για την διέλευση αγωγών
άρδευσης
Αποξήλωση-  καθαίρεση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  μαρμάρινων  επιφανειών  στους
κοινόχρηστους χώρους για την διέλευση αγωγών άρδευσης οποιαδήποτε διατομής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση των μαρμάρων , το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε  στάθμη από το  έδαφος,  με  την  συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως
προς φόρτωση, η επίστρωση με ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. και πλάτους έως 10 cm.  Με τα υλικά μάρμαρα κλπ. επί
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους  (μμ )  

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
                         Αριθμητικώς        28,00

ΑΡΘΡΟ 41
 Συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) προς κομποστοποίηση
Η  εργασία  αυτή  γίνεται  ταυτόχρονα  (αυθημερόν)  με  τις  υπόλοιπες  εργασίες  και
συμπεριλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων κοπής (δηλαδή κλαδιά, φύλλα
κλπ) που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των κλαδεμάτων, και την υποχρεωτική υπαγωγή
αυτών σε ρεύμα κομποστοποίησης για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος (κομπόστ). Αν
παραστεί ανάγκη ο Ανάδοχος υποχρεούται και στην αποκομιδή πράσινου περιεχομένου από
ιδιώτες ή και συνεργεία του δήμου. Το πράσινο αυτό περιεχόμενο μπορεί να είναι και προϊόν
θρυμματισμού των φυτικών υπολειμμάτων από λειοτεμαχιστή (κλαδοφάγο) του αναδόχου που
θα τον εγκαταστήσει με δικά του έξοδα λειτουργίας και δαπάνες . Ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην τεκμηρίωση του είδους και των ποσοτήτων των αποβλήτων με προσκόμιση αντίστοιχων
παραστατικών για κάθε παράδοση και τα οποία αποτελούν (μαζί με το ημερολόγιο εργασιών)
υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα πληρωμής.  
Τιμή ανά τόνο (τον.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  
                        Αριθμητικώς    49,00

ΑΡΘΡΟ 42
Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ
Με βάση το  συνολικό  βάρος  φυτικής  βιομάζας  που  θα  παραδοθεί  κατά  τη  διάρκεια  των
εργασιών στον φορέα επεξεργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση από τη μεριά
του προς το δήμο συνολικής ποσότητας κομπόστ (χύδην) ή σε πλαστικό σάκο συσκευασίας
20-50  lt που θα φέρει  επάνω την επωνυμία  του δήμου ,  ίσης με το 30% της  συνολικής
παραδοτέας  ποσότητας  φυτικής  βιομάζας  (προερχόμενου  εκ  του  συμβεβλημένου  φορέα
κομποστοποίησης), σε οποιαδήποτε ποσότητα και σε όποιο επιλεγμένο χώρο πρασίνου του
ζητηθεί  από  την  υπηρεσία  πρασίνου  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  δήμου.  Το  τελικό
προϊόν (κομπόστ) θα προέρχεται μόνο από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα (και όχι από
σύμμεικτα  αστικά  απόβλητα ).  Το παραγόμενο υλικό θα προστίθεται  (δίχως περιορισμούς
ελάχιστης  ή  μέγιστης  ποσότητας)  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  του  δήμου,  όπως  σε



διαμορφώσεις εδαφών και πρανών, ανακατασκευές και δημιουργίες νέων χώρων πρασίνου,
επανεγκαταστάσεις  χλοοταπήτων,  κλπ.  Στα  έξοδα  που  θα  βαρύνουν  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβάνονται  οποιασδήποτε  εργασίες  μεταφοράς,  πλήρωσης,  διασποράς,
ενσωμάτωσης και ανάμιξης του κομπόστ (είτε γίνουν χειρωνακτικά είτε με μηχάνημα έργου).
Η επιμέτρηση γίνεται σε τόνους με τα κατάλληλα παραστατικά.
Τιμή ανά τόνο (τον.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  
                                      Αριθμητικώς     15,00

ΑΡΘΡΟ 43
 Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) με
δέκα (10) μήνες, αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με
ζωηρό  σκούρο  πράσινο  χρώμα  και  απαλλαγμένος  από  μυκητολογικές  και  εντομολογικές
προσβολές καθώς και από ζιζάνια. 
Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρείας
(πάντως όχι στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε μήκος προβλεπόμενο από
τη μελέτη (το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270 cm). Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από
τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25  cm όσον αφορά στο πλάτος και ± 5 % του μήκους.
Σπασμένα τεμάχια ή με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά.
Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2
-2,5 cm (± 0,6 cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστημα. Σε αυτό το
πάχος δεν περιλαμβάνεται το πάχος της βλάστησης. 
Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους
χωρίς  να  σκίζονται  κα  χωρίς  να  μεταβάλλεται  το  σχήμα  και  το  μέγεθός  τους,  όταν
ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες του. 
Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος  όταν το ποσοστό υγρασίας
είναι υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωσή του.  Αν το
ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαμηλό, που να μη επιτρέπει τους χειρισμούς του χλοοτάπητα
(κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος
να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του.
 Πριν  την  αποκοπή  του  από  την  αρχική  του  θέση,  ο  χλοοτάπητας  πρέπει  να  κουρεύεται
ομοιόμορφα  σε  ύψος  5  -  7  cm.  Πρέπει  επίσης  να  μην  περιέχει  ξηρούς  βλαστούς  ή
υπολείμματα βλαστών. Πρέπει να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα
εδάφους. 
Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν
λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 m2. 
Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή παλέτες.
Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η
μεταφορά του γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου χλοοτάπητα.
 ∆εν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να
εγκατασταθούν  μέσασε  24-36  ώρες.  Αν  η  εγκατάσταση  δε  γίνει  άμεσα,  τα  τεμάχια  του
χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι
εκτεθειμένες ρίζες.
 Πριν  την  τοποθέτηση  κάθε  κομμάτι  χλοοτάπητα  ελέγχεται  και  αφαιρούνται  τυχόν
ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
                                    Αριθμητικώς      4.000,00

ΑΡΘΡΟ 44
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ4
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια



άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
          Αριθμητικώς    25,00

ΑΡΘΡΟ 45
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ5
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
              Αριθμητικώς     45,00

ΑΡΘΡΟ 46
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ6
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ  
               Αριθμητικώς     80,00

ΑΡΘΡΟ 47
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ7
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
              Αριθμητικώς      120,00

ΑΡΘΡΟ 48
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ8
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
             Αριθμητικώς     170,00



ΑΡΘΡΟ 49
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ9
Προμήθεια  καλλωπιστικών  δένδρων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  
             Αριθμητικώς      220,00

ΑΡΘΡΟ 50
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  
                                  Αριθμητικώς           7,40

ΑΡΘΡΟ 51
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ4
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
                                    Αριθμητικώς        14,00
ΑΡΘΡΟ 52

Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ5
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ  
                                   Αριθμητικώς      30,00

ΑΡΘΡΟ 53
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ6
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
                                   Αριθμητικώς       45,00



ΑΡΘΡΟ 54
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ7
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
                                  Αριθμητικώς        85,00

ΑΡΘΡΟ 55
Προμήθεια Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Προμήθεια  ποωδών -  πολυετών φυτών και  ετησίων,  διετών,  βολβωδών κλπ  φυτών με  τις
δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν,  καθώς και όποια άλλη
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

                                   Αριθμητικώς       1,65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Με  την  υπηρεσία  «Εργασίες  συντήρησης  και  αναβάθμισης  πρασίνου  στον  Δήμο  Αγ.
Αναργύρων - Καματερού» προβλέπεται η  τριετής  συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της
πόλης , η επέκταση ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους,
ο  έλεγχος  της  βλάστησης  των  μεγάλων  και  επικίνδυνών  δέντρων   καθώς  και  μία  σειρά
ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών
υπολειμμάτων που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 και όλων των τροποποιήσεων του 
 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’
αυτή κατά σειρά ισχύος είναι

H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:  20PROC007678701), με τα Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Προϋπολογισμός Προσφοράς
 Η ΕΕΕΣ του Παραρτήματος
 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.
Άρθρο 4ο: 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  κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

   Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση Σύμβασης - Τρόπος εκτέλεσης εργασιών - Παραλαβή
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η
διοίκηση αυτής διενεργείται από το  Διεύθυνση 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.  Τα
καθήκοντα του επόπτη ενδεικτικά  είναι, , 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 εντο λές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος και επειδή έχει λάβει γνώση -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ- των
ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορφιών 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 περιγραφόμενες εργασίες.

 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την παραλαβή ή την απόρριψη της παρασχεθείσας υπηρεσίας, συντάσσεται
πρωτόκολλο από την επιτροπή  το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
Ανάδοχο.

Άρθρο 6ο : Τιμές προσφορών 
Η οικονομική προσφορά για τον ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της σχετικής σύμβασης.
 Η τιμή  μονάδας της  προσφοράς του παρόχου για τα προς  προμήθεια  είδη θα παραμένει
σταθερή  για  όσο  θα  είναι  σε  ισχύ  η  σύμβαση για  την  παρούσα  υπηρεσία,.  Οποιαδήποτε
αλλαγή από την πλευρά του παρόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους
όρους της σύμβασης. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται  η μεταφορά των προς



προμήθεια  υλικών  στην  τελική  τους  θέση  και  η  ορθή  εγκατάστασή  τους  με  βάση  τις
ισχύουσες προδιαγραφές.

Άρθρο 7ο : Συμβατική προθεσμία
Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες σε τριάντα έξι (36) μήνες από
την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Κάθε  είδος  κακής  ποιότητας  που  δεν  συμφωνεί  με  την
υπηρεσία δεν θα παραλαμβάνεται και ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο Δήμος  δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει  την υποχρέωση να υποστηρίξει  τον
ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 

Άρθρο 9ο : Ανωτέρα βία 
Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να
προβλεφθεί  έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με
το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω  της
ανωτέρας  βίας.  Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών 
Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή καταβάλλεται με τμηματική καταβολή για ολοκληρωμένες εργασίες  . Στο ποσό της
αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνετε  με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή σε μορφή
>pdf< και σε μορφή >xml<, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ενιαίου Εγγράφου βρίσκονται στη διαδρομή 
Promitheus     ESPDint   (https  ://  espdint  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /),



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Του/των   οικονομικού
φορέα/ων  ..................................................................................................... …………,  με έδρα
...................................... , οδός ......................................, αριθμός ........... , 
τηλέφωνο .......................... …………………………………., fax……… 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  «Εργασίες  συντήρησης  και  αναβάθμισης  πρασίνου  στον  Δήμο  Αγ.
Αναργύρων - Καματερού»

A/
A

Περιγραφή εργασιών Αρ
.
Τι-
μο-
λο-
γί-
ου

Μον.
Μέτρη-
σης

Πο-
σότη-
τα

Συ-
χνότητα/
έτος

3
έτη

τελική
ποσότη-
τα τιμή δαπάνη

I

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ  ΦΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ  -  ΧΛΟΟΤΑ-
ΠΗΤΑ         

1
Λίπανση  φυτών  με  τα
χέρια 1 ΤΕΜ 2500 2 3 15000   

2

Καθαρισμός χώρου φυ-
τών  σε  άλση,  πάρκα,
πλατείες  και  ελεύθε-
ρους χώρους 2 ΣΤΡ 60 12 3 2160   

3

Καθαρισμός περιβάλλο-
ντος  χώρου  (αφύτευτες
επιφάνειες, πλακόστρω-
τα κλπ), σε άλση, πάρ-
κα, πλατείες και ελεύθε-
ρους χώρους 3 ΣΤΡ 80 12 3 2880   

4

Βοτάνισμα  με  βενζινο-
κίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα  πεζού  χειρι-
στή σε μη φυτευμένους
χώρους 4 ΣΤΡ 180 2 3 1080   

5

Βοτάνισμα  με  βενζινο-
κίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα  πεζού  χειρι-
στή  σε  άλση,  πάρκα,
πλατείες  και  ελεύθε-
ρους χώρους 5 ΣΤΡ 690 1 3 2070   

6

Φυτοπροστασία θάμνων
και  δένδρων  ύψους
μέχρι 4 m με βιολογικά
σκευάσματα 6 ΤΕΜ 300 2 3 1800   

7

Φυτοπροστασία  δέν-
δρων ύψους πάνω από 4
m   με  βιολογικά
σκευάσματα 7 ΤΕΜ 300 2 3 1800   

8

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους  πάνω  από  20m,
σε πλατείες, πάρκα κλπ 8 ΤΕΜ 15 1 3 45   

9 Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20m,σε πλα-

9 ΤΕΜ 30 1 3 90   



τείες, πάρκα κλπ

10

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους  12  -  16  m,σε
πλατείες, πάρκα κλπ 10 ΤΕΜ 50 1 3 150   

11

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε νη-
σίδες, ερείσματα  κλπ 11 ΤΕΜ 50 1 3 150   

12

Μεγάλων δένδρων, ύψους
πάνω από 20 m σε νησί-
δες, ερείσματα κλπ. 12 ΤΕΜ 30 1 3 90   

13

Μεγάλων δένδρων, ύψους
12  -  16  m  σε  νησίδες,
ερείσματα κλπ. 13 ΤΕΜ 30 1 3 90   

14
Καταπολέμηση  πιτυο-
κάμπης 14 ΤΕΜ 450 1 3 1350   

15

Διαμόρφωση ή ανανέω-
ση  κόμης  δένδρων
ύψους μέχρι  4 m 15 ΤΕΜ 1800 1 3 5400   

16

Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή  δένδρων  ύψους
από 4 μέχρι 8 m 16 ΤΕΜ 1500 1 3 4500   

17

Διαμόρφωση κόμης πα-
λαιών  αναπτυγμένων
θάμνων,  ύψους  πάνω
από 1,70 m 17 ΤΕΜ 1500 1 3 4500   

18

Διαμόρφωση  θάμνων
σε  μπορντούρα  με  μη-
χανικό χειροκίνητο ψα-
λίδι μπορντούρας 18 Μ 4500 4 3 54000   

19
Λίπανση  χλοοτάπητα,
χειρωνακτική 19 ΣΤΡ 40 4 3 480   

20

Κούρεμα  χλοοτάπητα
με  βενζινοκίνητη  χλοο-
κοπτική μηχανή 20 ΣΤΡ 40 35 3 4200   

21

Φυτοπροστασία  χλοο-
τάπητα,  με  ψεκαστικό
μηχάνημα 21 ΣΤΡ 40 4 3 480   

22
Καθαρισμός  χλοοτάπη-
τα 22 ΣΤΡ 40 30 3 3600   

23 Αερισμός χλοοτάπητα 23 ΣΤΡ 40 1 3 120   

24

Έλεγχος και συντήρηση
δικτύων άρδευσης - για
την  άρδευση  των
χώρων πρασίνου με επί-
γειο ή υπόγειο σύστημα
άρδευσης,  αυτοματο-
ποιημένο ή χειροκίνητο 24 ΜΗΝ 1 12 3 36   

25

Έλεγχος και συντήρηση
αντλητικών  συγκροτη-
μάτων ,Γεωτρήσεων και
δεξαμενών, για την άρ-
δευση των χώρων πρα-
σίνου 25 ΜΗΝ 1 12 3 36   

II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΥ-
ΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  -

        



ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

26

Γενική  μόρφωση  επι-
φάνειας εδάφους για τη
φύτευση φυτών ή εγκα-
τάστασης χλοοτάπητα 26 ΣΤΡ 10 1 3 30   

27

Προμήθεια  και  ενσω-
μάτωση κηπαιου χώμα-
τος 27 Μ3 30 1 3 90   

28

Προμήθεια  και  ενσω-
μάτωση  βελτιωτικών
εδάφους 28 Μ3 30 1 3 90   

29
Προμήθεια  και  ενσω-
μάτωση τύρφης 29 Μ3 30 1 3 90   

30

Άνοιγμα  λάκκων  δια-
στάσεων
0,30×0,30×0,30 m 30 ΤΕΜ 3000 1 3 9000   

31

Άνοιγμα  λάκκων  δια-
στάσεων
0,50×0,50×0,50 m 31 ΤΕΜ 210 1 3 630   

32

Φύτευση  φυτών  με
μπάλα  χώματος  όγκου
2,00−4,00 lt 32 ΤΕΜ 3000 1 3 9000   

33

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος  όγκου
4,50−12,00 lt 33 ΤΕΜ 210 1 3 630   

34

Εγκατάσταση προπαρα-
σκευασμένου  χλοο-
τάπητα 34 ΣΤΡ 6 1 3 18   

35

Υποστύλωση  δένδρου
με  την  αξία  του  πασ-
σάλου  για  μήκος  πασ-
σάλου μέχρι 2,50 m 35 ΤΕΜ 210 1 3 630   

36

Σχηματισμός  λεκανών
άρδευσης φυτών − Δια-
μέτρου  από  0,41  έως
0,60 m 36 ΤΕΜ 3000 1 3 9000   

37

Σχηματισμός  λεκανών
άρδευσης φυτών – Δια-
μέτρου από 0,61 m και
άνω 37 ΤΕΜ 210 1 3 630   

38

Εγκατάσταση  νέου  Δι-
κτύου Άρδευσης με αυ-
τοανυψούμενους  εκτο-
ξευτήρες και σταλακτη-
φόρους 38 ΣΤΡ 10 1 3 30   

39

Αποξήλωση και ανακα-
τασκευή  τμημάτων
πλακοστρώσεων  πεζο-
δρομίου για την διέλευ-
ση αγωγών άρδευσης 39 Μ2 40 1 3 120   

40

Αποξήλωση και ανακα-
τασκευή  τμημάτων
μαρμαροστρώσεων  για
την  διέλευση  αγωγών
άρδευσης 40 ΜΜ 60 1 3 180   

III

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ  ΦΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ         



41

 Συλλογή  υπολειμ-
μάτων πρασίνου (διαλο-
γή στην πηγή) προς κο-
μποστοποίηση 41 τον 900 1 3 2700   

42
Διάθεση και ενσωμάτω-
ση κομπόστ 42 τον 400 1 3 1200   

 ΣΥΝΟΛΟ Ι  

 ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ 1  

IV
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙ-
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

43
Προμήθεια  προπαρα-
σκευασμένου χλοοτάπητα 43 ΣΤΡ 6 1 3 18   

44
Δέντρα Δ4

44 ΤΕΜ
60

1 3 180   

45
Δέντρα Δ5

45 ΤΕΜ
50

1 3 150   

46
Δέντρα Δ6

46 ΤΕΜ
40

1 3 120   

47
Δέντρα Δ7

47 ΤΕΜ
40

1 3 120   

48
Δέντρα Δ8

48 ΤΕΜ
10

1 3 30   

49
Δέντρα Δ9

49 ΤΕΜ
10

1 3 30   

50
Θάμνοι Θ3

50 ΤΕΜ 400 1 3 1200   

51
Θάμνοι Θ4

51 ΤΕΜ 350 1 3 1050   

52
Θάμνοι Θ5

52 ΤΕΜ 120 1 3 360   

53
Θάμνοι Θ6

53 ΤΕΜ 80 1 3 240   

54
Θάμνοι Θ7

54 ΤΕΜ 50 1 3 150   

55

Ποώδη  πολυετή,  ετή-
σια,  διετή,  βολβώδη
κλπ  φυτά  κατηγορίας
Π2 55 ΤΕΜ 2000 1 3 6000   

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ  
 ΦΠΑ 13%  
 ΣΥΝΟΛΟ 2  
   

   
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ
Ι+ΙΙ)  

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( 24% & 13%)  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

                                                                                       
                            

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 215/22-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΧΝΩ62-Η7Ο) Απόφαση Ο.Ε. 

Άγ.Ανάργυροι, 22-09-2020

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεώργιος ΝΤΑΟΥΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης 
πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – 
Καματερού» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2020              

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕXΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

Α 1 - Πληροφοριακά Στοιχεία
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις υπηρεσίες «Εργασίες συντήρησης και 
αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού»  (Α.Μ. 86/2020),
εκτιμώμενης αξίας  1.224.589,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 13% & 24% του ποσού των 
273.355,68€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού 1.497.945,18 €.

Α2 - Περίληψη αντικειμένου 
Με την υπηρεσία  «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. 
Αναργύρων – Καματερού»  (Α.Μ. 86/2020), προβλέπεται η  τριετής  συντήρηση του 
υφιστάμενου πρασίνου της πόλης , η επέκταση ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε 
διάφορους κοινόχρηστους χώρους, ο έλεγχος της βλάστησης των μεγάλων και επικίνδυνων
δέντρων  καθώς και μία σειρά από ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την ορθολογική και 
περιβαλλοντική διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων που συσσωρεύονται κατά τις 
διάφορες εργασίες. 
Με την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας ο Δήμος  αποσκοπεί στη βελτίωση του 
επιπέδου συντήρησης των πλατειών κλπ.  κοινόχρηστων χώρων, στην αύξηση και 
αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, στην εξοικονόμηση του ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο 
των δικτύων άρδευσης και των αντλιοστασίων, στη μείωση της επικινδυνότητας των 
δένδρων στα πάρκα και τις δενδροστοιχίες, με απώτερο στόχο την προστασία των 
κατοίκων και τη μέγιστη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης.
Σαν εργασίες συντήρησης νοούνται όλες οι εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών
αλλά και παράλληλα τη διατήρηση της αισθητικής και της ασφαλούς εικόνας των χώρων
πρασίνου του Δήμου,  έτσι  ώστε να ανταποκρίνονται  πλήρως στο σκοπό για τον οποίο
κατασκευάστηκαν. 

Οι περιοχές που θα γίνουν οι εργασίες παρατίθενται παρακάτω, είναι ενδεικτικές και όχι
δεσμευτικές  και  μπορεί  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  τις  τρέχουσες  ανάγκες  της
Υπηρεσίας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ:
1. Πλατείες:  Κεντρική  Αγ.  Αναργύρων,  Ηρώου,   “Σαλίγκαρος”,   Πλαπούτα,

Ακροπόλεως,  Κοκκινόπουλου,  Καζαντζάκη  –  Μυκονιάτικα,  ΚΑΠΗ  –
Μυκονιάτικα,  Αγ.  Φραγκίσκου,  Άρη  Βελουχιώτη,  Καλύμνου,  Πιερίας,  Τροίας,
Ανάκασας, Ευβοίας,  Πύργου Βασιλίσσης, Αγίων Ακινδύνων, Τέρμα Λεωφορείων
Ανάκασας, Εσταυρωμένου κ.λ.π.

2. Χώροι  Πρασίνου:  ΚΑΠΗ,  οδός   Λ.  Κατσώνη,  Παιδικές  Χαρές,  χώροι  ΟΣΕ,
Ποδηλατόδρομος  Φλέβας,  &  Κων/πόλεως,,  Πευκώνας,  Γεωργίου  Παπανδρέου,
νησίδες  Τρεις  Γέφυρες  –  Είσοδος  Πόλης,  πρανή & νησίδες  οδού  Κων/πόλεως,
λοιπές νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.



3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Πολιτιστικό  Κέντρο  “Σπ.
Αποστόλου”, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια
κ.λ.π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
1. Πλατείες:  Δημοκρατίας,  Χιροσίμα,  Γρ.  Λαμπράκη,  Ιωλκού,  Καζαντζάκη,  Αγ.

Γεωργίου, Αγ. Σπυρίδωνα,  Αγ. Νικολάου κ.λ.π.
2. Πάρκο Αττάλου, λοιπές νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.,
3. Δημοτικά  και  Σχολικά  κτίρια:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Κέντρο  Κπονωνικών  –

Προνιακών  Υποδομών,  Κτίριο  ΕΟΠΠΥ,  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια κ.λ.π.

Στην περιοχή εφαρμογής της  Εργασίας / Γενικής Υπηρεσίας και σε όσες περιοχές κριθεί
από την Υπηρεσία αναγκαίο μετά την έναρξη της εφαρμογής της, θα γίνουν συνοπτικά οι
παρακάτω εργασίες:

I .ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ:
 λίπανση φυτών με τα χέρια,
 καθαρισμός χώρου φυτών σε Άλση, Πάρκα, Πλατείες και ελεύθερους χώρους,
 καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κ.λ.π.), σε

Άλση, Πάρκα, Πλατείες και ελεύθερους χώρους,
 βοτάνισμα  με  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού  χειριστή  σε  μη

φυτευμένους χώρους,
 βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε Άλση, Πάρ-

κα, Πλατείες και ελεύθερους χώρους,
 φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα,
 φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m  με βιολογικά σκευάσματα,
 καταπολέμηση πιτυοκάμπης,
 διαμόρφωση ή ανανέωση κόμης ή κοπή ή/και  εκρίζωση μικρών δένδρων ύψους

μέχρι 4 m,
 διαμόρφωση ή ανανέωση κόμης ή κοπή ή/και εκρίζωση μεσαίων δένδρων ύψους

από 4 μέχρι 8 m,
 ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε Πλατείες, Πάρκα

κ.λ.π. και σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.,
 ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε Πλατείες, Πάρκα

κ.λ.π. και σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.,
 ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 – 20 m,  σε Πλατείες, Πάρκα

κ.λ.π. και σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.,
 ανανέωση κόμης ή κοπή πολύ μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m, σε Πλατεί-

ες, Πάρκα κ.λ.π. και σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.,
 κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m και πάνω από 2,5 m,
 ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m,
 ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από

1,70 m,
 διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας,
 λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική,
 κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή,
 φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα,
 καθαρισμός χλοοτάπητα,
 αερισμός χλοοτάπητα,
 έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης, για την άρδευση των χώρων πρασίνου

με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο &
 έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών,

για την άρδευση των χώρων πρασίνου.



II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ:
γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάστασης                χλο-

οτάπητα,
προμήθεια και ενσωμάτωση κηπαίου χώματος,
προμήθεια και ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους,
προμήθεια και ενσωμάτωση τύρφης,
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30×0,30×0,30 m,
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50×0,50×0,50 m,
φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00−4,00 lt,
φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50−12,00 lt,
εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα,
υποστύλωση δένδρων, με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m,
σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών,  διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m,
σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω,
εγκατάσταση  νέου  δικτύου  άρδευσης  με  αυτοανυψούμενους  εκτοξευτήρες  και

σταλακτηφόρους,
αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων πεζοδρομίου για την διέλευση

αγωγών άρδευσης &
αποξήλωση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  μαρμαροστρώσεων  για  την  διέλευση

αγωγών άρδευσης.

ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ:  
1. συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) προς κομποστοποίηση &
2. Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ

IV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:  

1. προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα &
2. προμήθεια δένδρων, θάμνων & ποωδών (πολυετή, ετήσια, διετή, βολβώδη κ.λ.π.) φυ-

τών    κατηγορίας Π2.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Γενικής Υπηρεσίας ορίζεται σε τρία (03)
έτη.

Α3 - Σκοπιμότητα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις 
τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο
την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Στα πλαίσια αυτά οι Δήμοι ασκούν αρμοδιότητες στους τομείς α) Ανάπτυξης, β) 
Περιβάλλοντος, γ) Ποιότητας Ζωής, δ) Απασχόλησης, ε) Κοινωνικής Προστασίας, στ) 
Παιδείας και ζ) Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ασκούν αρμοδιότητες, σε τοπικό 
επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Στόχος της υλοποίησης των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών  είναι η, στα πλαίσια των 
ανωτέρω αρμοδιοτήτων, έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων –Καματερού  για την  συντήρηση, αποκατάσταση  και βελτίωση του πρασίνου 
των κοινόχρηστων χώρων  της πόλης.



Ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος  να παίρνει  τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των
ατυχημάτων  στο  προσωπικό  του  και  σε  κάθε  τρίτο  καθώς  επίσης  και  για  την  παροχή
πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Επίσης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στους
χώρους παρέμβασης του, για να προληφθούν οι ζημιές ή η διακοπή της λειτουργίας τους. Σε
καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του  προσωπικού  του  Παρόχου  καθώς  επίσης  και  με  αποζημιώσεις  για  ζημιές  που
προκαλούνται  από  το  προσωπικό  του  Παρόχου  και  των  μεταφορικών  του  σε  ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, του Δήμου και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

Η ανάθεση των εργασιών αυτών σε εξωτερικό συνεργάτη είναι απαραίτητη γιατί ο Δήμος
δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό, τα απαραίτητα μηχανήματα και την τεχνογνωσία για τις
παραπάνω εργασίες.

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.

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο  “Εργασίες συντήρησης
και  αναβάθμισης  πρασίνου  στον  Δήμο  Αγ.  Αναργύρων  -  Καματερού”  (Α.Μ.  86/2020)
ανέρχεται στο ποσό των 1.497.945,18   €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%
(24.281,40 € & 249.074,28 € αντίστοιχα) (1.224.589,50 € πλέον Φ.Π.Α.), 
με CPV: 

1. 77310000-6  / “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου”,
2. 77313000-7 / “ Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”,
3. 03451000-6 / “ Φυτά” & 
4. 77340000/ “Κλάδεμα δένδρων και θάμνων”

περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου, θα καλυφθεί
από Πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον  Κ.Α.  35.6262.0012.

Άγιοι Ανάργυροι, 13-07-2020

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ           

   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ           

             Ιωάννης ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ                                  Μαρία ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc                                           ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ        



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης 
πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – 
Καματερού» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2020              

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Λίπανση φυτών με τα χέρια
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του
φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
                        Αριθμητικώς    0,05

ΑΡΘΡΟ 2
Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 Αριθμητικώς    12,50

ΑΡΘΡΟ 3
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 
άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
 Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΔΕΚΑ  
               Αριθμητικώς      10,00

ΑΡΘΡΟ 4
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη 
φυτευμένους χώρους
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων 
στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από 
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
                Αριθμητικώς    25,00



ΑΡΘΡΟ 5
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων 
στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από 
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ  
                                      Αριθμητικώς      30,00

ΑΡΘΡΟ 6
Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών
ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΞΙ  
             Αριθμητικώς    6,00

ΑΡΘΡΟ 7
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών
ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΤΕΚΑ  
                                    Αριθμητικώς       11,00

ΑΡΘΡΟ 8
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                    Αριθμητικώς     250,00

 



ΑΡΘΡΟ 9
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                      Αριθμητικώς     150,00

ΑΡΘΡΟ 10
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟ  
                                   Αριθμητικώς     100,00

ΑΡΘΡΟ 11
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
                                   Αριθμητικώς     90,00

ΑΡΘΡΟ 12
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
                                     Αριθμητικώς     325,00



ΑΡΘΡΟ 13
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες,
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  
                                    Αριθμητικώς    140,00

ΑΡΘΡΟ 14
Βιολογική καταπολέμηση της πυτιοκάμπης (κάμπιας) των πεύκων (Thaumetopoea 
pityocampa), με εφαρμογή βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thurigiensis.
Η καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια 
ψεκασμών κάλυψης, μέχρι απορροής, της κόμης των πεύκων, σε επιλεγμένες θέσεις στον 
ευρύτερο χώρο της πόλης, όπου έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα, όπως σχολεία και λοιπές 
περιοχές, τις οποίες θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν:
α) Με κατάλληλα πιεστικά μηχανήματα (high volume) με μέγιστη πίεση 40 bar και με 
μέση διάμετρο σταγονιδίου (vmd) 450 με 700 μ.
β) Με βενζινοκίνητους εκνεφωτήρες μικρού όγκου (low volume) με μέγιστη πίεση 
40 bar και με μέση διάμετρο σταγονιδίου (vmd) 50 με 200 μ.
Η επιλογή του τύπου εφαρμογής (high volume ή low volume), προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο γεωτεχνικό της εργασίας, με κριτήρια τη μικρότερη 
δυνατή όχληση των δημοτών, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες {π.χ. ένταση 
ανέμων ( άπνοια ), υγρασία, κλπ.}, το ύψος των δένδρων, καθώς και την ευκολία 
πρόσβασης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορθή επιλογή της παροχής του ψεκαστικού μίγματος, του 
τύπου των ακροφυσίων και της απόστασής τους από την κόμη του δένδρου, ώστε να 
πραγματοποιηθεί επαρκής κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας, χωρίς ανεπιθύμητες απορροές
ή και αστοχίες του ψεκαστικού μίγματος.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η διενέργεια εφαρμογών κατά τη διάρκεια βροχής δεν 
προβλέπεται. Δε θα γίνεται ψεκασμός όταν προβλέπετε να βρέξει την επόμενη μέρα. Αν 
βρέξει πριν περάσουν 48 ώρες από τον ψεκασμό πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός με 
ευθύνη του εργολήπτη.
Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του εντόμου είναι: 
- Bacillus thuringiensis var Kurstaki (δραστική ουσία), που δρα ως βιολογικό εντομοκτόνο 
στομάχου, προκαλώντας διάρρηξη των τοιχωμάτων του μεσέντερου των εντόμων.
Το ανωτέρω σκεύασμα είναι ασφαλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δεν είναι 
φυτοτοξικό και είναι εγκεκριμένο για την ανωτέρω χρήση, από το αρμόδιο Υπουργείο 
Γεωργίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
                                   Αριθμητικώς      25,00



ΑΡΘΡΟ 15
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους μέχρι 4 m 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 
και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 
κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:     ΕΝΝΕΑ 
     Αριθμητικώς       9,00

ΑΡΘΡΟ 16
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους ύψους από 4 μέχρι 8 m 
Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 
m σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 
και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 
κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
    Αριθμητικώς     25,00

ΑΡΘΡΟ 17
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                                     Αριθμητικώς     1,50

ΑΡΘΡΟ 18
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
                   Αριθμητικώς      0,25

ΑΡΘΡΟ 19
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του 
λιπάσματος επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του 
χλοοτάπητα με τα χέρια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
       Αριθμητικώς      11,25



ΑΡΘΡΟ 20
Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή 
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο 
των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
       Αριθμητικώς      27,50

ΑΡΘΡΟ 21
 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών
ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
             Αριθμητικώς     25,00

ΑΡΘΡΟ 22
Καθαρισμός χλοοτάπητα
Συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά,
φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
     Αριθμητικώς     17,50

ΑΡΘΡΟ 23
Αερισμός χλοοτάπητα
Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
     Αριθμητικώς      15,00



ΑΡΘΡΟ 24
 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την άρδευση των χώρων πρασίνου
με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο 
Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων δικτύων άρδευσης - Άρδευση φυτών με επίγειο ή
υπόγειο 
σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή μη, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Στην τιμή Περιλαμβάνεται : 
-  οι  τακτικές  αρδεύσεις  του χλοοτάπητα και  των φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα
άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο με τον έλεγχο των βανών
- ο έλεγχος του ποτίσματος σε καθημερινή βάση ,και η συντήρηση των δικτύων άρδευσης. 
- Τα απαιτούμενα υλικά για τις επισκευές 
- η αντικατάσταση και επισκευή οποιουδήποτε τμήματος του δικτύου ( ηλεκτροβάνες - 
προγραμματιστές σωληνώσεις εκτοξευτήρες κλπ.) 
- και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την άρτια λειτουργία των δικτύων 
- Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και τα έκτακτα περιστατικά, που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες, (διαρροές νερού ,κλπ.) ,που θα 
προκύψουν σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και θα πρέπει να αποκατασταθούν.
Τιμή ανά μήνα (μην.)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  
                        Αριθμητικώς     800,00

ΑΡΘΡΟ 25
 Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων ,Γεωτρήσεων και δεξαμενών,
για την άρδευση των χώρων πρασίνου. 
Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων ,Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την
άρδευση των χώρων πρασίνου , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
-Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος των αντλητικών συγκροτημάτων , 
-Η προμήθεια πάσης φύσεως υλικών για την αντικατάσταση και επισκευή οποιουδήποτε
επίγειου τμήματος του αντλητικού συγκροτήματος (πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού -
δοχεία διαστολής – ηλεκτρικά φλοτέρ - πιεζοστάτες κλπ) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για
την άρτια λειτουργία του . 
- Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και τα έκτακτα περιστατικά (διαρροές νερού 
που θα προκύψουν σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου ).
- Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή βλάβες και εξαρτήματα των υποβρύχιων μερών των 
γεωτρήσεων, καθώς και αντικατάσταση ολόκληρων αντλητικών συγκροτημάτων 
επιφανείας
Τιμή ανά μήνα (μην.)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
                  Αριθμητικώς    1200,00

ΑΡΘΡΟ 26
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας 
με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου 
της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  
       Αριθμητικώς      105,00



ΑΡΘΡΟ 27
Προμήθεια  και ενσωμάτωση κηπευτικού χώματος 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ  02-07-05-00.  Το  κηπευτικό  χώμα  θα  είναι  γόνιμο,  επιφανειακό,  εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν
απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού 
χώματος 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  

      Αριθμητικώς       25,00

ΑΡΘΡΟ 28
Προμήθεια και ενσωμάτωση  βελτιωτικών εδάφους  
Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από 
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη 
συσκευασία, με αναγραφή της  εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
στοιχεία και χούμο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
τοποθέτηση, διάστρωση και ανάμιξη των βελτιωτικών υποστρωμάτων με το κηπαίο χώμα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ  

       Αριθμητικώς       80,00

ΑΡΘΡΟ 29
Προμήθεια και ενσωμάτωση  τύρφης
Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου 
υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο 
υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου
(χημική ανάλυση).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
τοποθέτηση, διάστρωση και ανάμιξη της τύρφης με  το κηπαίο χώμα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  

                      Αριθμητικώς          70,00

ΑΡΘΡΟ 30
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m με εργαλεία χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
            Αριθμητικώς     0,60



ΑΡΘΡΟ 31
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m με εργαλεία χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
               Αριθμητικώς     1,50

ΑΡΘΡΟ 32
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  
                 Αριθμητικώς      1,10

ΑΡΘΡΟ 33
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  
        Αριθμητικώς      1,30

ΑΡΘΡΟ 34
Εργασίες  εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 



απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
9. Την συντήρηση του χλοοτάπητα για τουλάχιστον έξι μήνες.
(κουρέματα,  καθαρισμός,  αρδεύσεις,  λιπάνσεις,  βοτανίσματα,  αερισμός,  εφαρμογές
εντομοκτόνων ΄-μυκητοκτόνων, καταπολέμηση  ζιζανίων )
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή εγκατάσταση και συντήρηση του του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  

                      Αριθμητικώς     2500,00

ΑΡΘΡΟ 35
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με 
κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
             Αριθμητικώς     2,50

ΑΡΘΡΟ 36
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
     Αριθμητικώς      0,20

ΑΡΘΡΟ 37
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω 
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
     Αριθμητικώς      0,35



ΑΡΘΡΟ 38
Εγκατάσταση αυτόματου  Δικτύου Άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και
σταλακτηφόρους 
Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
- Η Εκσκαφή και αναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με
σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με
ελκυστήρα εξοπλισμένο με καδένα ή συναφή παρελκόμενα. Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης
σωληνώσεων 30cm . 
−  Τα Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και  αντίστοιχος  εξοπλισμός (Κεφαλές  ελέγχου
άρδευσης) 
− Την εγκατάσταση του Δευτερεύοντος Δικτύου 
− Την Εγκατάσταση προγραμματισμού (απαραίτητοι επαγγελματικοί προγραμματιστές
άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

1. 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα
2. με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα
3. με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση 
4. με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
5. με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων  
6. διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
7. με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
8. με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
9. με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

πλήρως τοποθετημένοι σε στεγανά πίλαρ
 Το Τριτεύον Δίκτυο 
− Τις Γραμμές μεταφοράς 
− Τις Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.) 
− Και το εξοπλισμό (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.). 
Για την διευκόλυνση των ρυθμίσεων,  της συντήρησης και των επισκευών,  οι ομοειδείς
συσκευές  θα  είναι  του  αυτού  τύπου  και  εργοστασίου,  πράγμα  που  απλουστεύει  τις
διαδικασίες αντικατάστασής τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε
όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου, εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτημάτων συνεχίζουν να
διατίθενται στο εμπόριο. 
Σωληνώσεις 
α. Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00). 
Οι σωλήνες PE που χρησιμοποιούνται στο Δευτερεύων και Τριτεύον αρδευτικό Δίκτυο θα
είναι  ονομαστικής  πίεσης  6  ή  10   atm   διαφόρων  διατομών  (  Φ32  ΚΑΙ  Φ20)και
κατασκευασμένοι από υλικό 2ης γενιάς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13244.02 και
ΕΛΟΤ EN 13244.01. Για το Πρωτεύον Δίκτυο και για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10
Atm και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12201.02. 
. Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm
και PVC 4 ή 6 atm. 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) στατικού τύπου. 
Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του
σώματος για εκτοξευτήρες με μήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυμαίνεται
μεταξύ  1,4-2,8  αtm.  Τα  ακροφύσια  είναι  ενσωματωμένα  ή  πρόσθετα,  σταθερού  ή
ρυθμιζόμενου τομέα ενώ περιέχεται αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριμένα:
Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης Ακροφύσια ρυθμιζόμενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής
ακτίνας  4,5 –  9 m.  Ο μηχανισμός  περιστροφής θα  είναι  τύπου τριβής  και  θα  υπάρχει
δυνατότητα  μείωσης  της  ακτίνας  κατά  25  %.  Τυπικά  χαρακτηριστικά:  για  ακτίνα
εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για
ακτίνα εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 450 LPH. 
Θα έχουν  εσωτερικό  φίλτρο  στη  βάση του ακροφυσίου,  με  εύκολη  πρόσβαση για  τον
καθαρισμό του. 



Θα διαθέτουν βίδα μείωσης της ακτίνας μέχρι και τουλάχιστον 25 % με ανάλογη μείωση
της  παροχής  (αναλογική  διαβροχή),  ενώ  θα  έχουν  χρωματικό  κωδικό  για  εύκολη
αναγνώρισή τους. 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) γραναζωτοί, μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
− Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9
m 
− Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 -
14 m 
Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν με αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain)
και  με καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «μνήμης» στον
τομέα ρύθμισης. 
Το σώμα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή και
μεγαλύτερο,  αν  απαιτείται.  Περιέχουν  τουλάχιστον  4  εναλλακτικά  ακροφύσια  ή
συνδυασμούς ακροφυσίων με διαφορετικές παροχές, ενσωματωμένα ή μη, για προσαρμογή
των  παροχών  στον  τομέα  και  την  ακτίνα  εκτόξευσης  ώστε  να  παρέχεται  ομοιόμορφη
διαβροχή. 
Οι Ηλεκτροβαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι : 
Διαφραγματικού τύπου, γραμμικές ή γωνιακές ή και συνδυασμός τους. Έχουν σφαιρική
διαμόρφωση με ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα
από νάιλον ενισχυμένο με νήματα ύαλου. Τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι
από  ανοξείδωτο  χάλυβα  για  την  αποφυγή  διάβρωσης.  Χειροκίνητα  λειτουργούν  ως
βαλβίδες  εσωτερικής  εκτόνωσης,  με  χειροκίνητο  ρυθμιστή  παροχής  (flow control).  Θα
έχουν  τη  δυνατότητα  επισκευής  του  εσωτερικού  μηχανισμού  χωρίς  την  εξάρμωση  του
σώματος από το δίκτυο. 
Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται  μεταξύ 10-13,5 atm ανάλογα με τη μελέτη, με πιέσεις
λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 atm μέχρι και 10 atm . 
Το «κλείσιμο» της θα είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματική
λειτουργία). 
Το διάφραγμα θα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Buna N, ενισχυμένο με νάιλον 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την πλήρη μελέτη -σχέδιο άρδευσης  που θα καταθέσει
ο  ανάδοχος  και  αφού  πάρει  την  έγκριση  από  την  Υπηρεσία  θα  προχωρήσει  στην
κατασκευή . Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της
υπηρεσίας. 
Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών - 
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ, σέλλες γωνίες ταφ, βάνες κλπ ), η 
μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά για τους σταλακτηφόρους και σε
τάφρο 30cm τουλάχιστον για τους εκτοξευτήρες , καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και οι
δοκιμές και οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων το κόστος του σχεδίου Άρδευσης για την επιτυχή εγκατάσταση του 
δικτύου
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  
                      Αριθμητικώς        1.300,00



ΑΡΘΡΟ 39
Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων πεζοδρομίου για την 
διέλευση αγωγών άρδευσης
Αποξήλωση- καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων πεζοδρομίου ή 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την διέλευση αγωγών άρδευσης οποιαδήποτε διατομής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση των πλακών με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως 
προς φόρτωση, η επίστρωση με πλάκες τσιμέντου μαζί με το υπόστρωμα από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.   
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  23,00

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
                      Αριθμητικώς        23,00

ΑΡΘΡΟ 40
Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων μαρμαροστρώσεων για την διέλευση 
αγωγών άρδευσης
Αποξήλωση- καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων μαρμάρινων επιφανειών στους  
κοινόχρηστους χώρους για την διέλευση αγωγών άρδευσης οποιαδήποτε διατομής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση των μαρμάρων , το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση, η επίστρωση με ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. και πλάτους έως 10 cm.  Με τα 
υλικά μάρμαρα κλπ. επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους  (μμ )  

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
                         Αριθμητικώς        28,00

ΑΡΘΡΟ 41
 Συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) προς κομποστοποίηση
Η εργασία αυτή γίνεται ταυτόχρονα (αυθημερόν) με τις υπόλοιπες εργασίες και 
συμπεριλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων κοπής (δηλαδή κλαδιά, 
φύλλα κλπ) που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των κλαδεμάτων, και την υποχρεωτική
υπαγωγή αυτών σε ρεύμα κομποστοποίησης για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος 
(κομπόστ). Αν παραστεί ανάγκη ο Ανάδοχος υποχρεούται και στην αποκομιδή πράσινου 
περιεχομένου από ιδιώτες ή και συνεργεία του δήμου. Το πράσινο αυτό περιεχόμενο 
μπορεί να είναι και προϊόν θρυμματισμού των φυτικών υπολειμμάτων από λειοτεμαχιστή 
(κλαδοφάγο) του αναδόχου που θα τον εγκαταστήσει με δικά του έξοδα λειτουργίας και 
δαπάνες . Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεκμηρίωση του είδους και των ποσοτήτων των 
αποβλήτων με προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών για κάθε παράδοση και τα οποία 
αποτελούν (μαζί με το ημερολόγιο εργασιών) υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα 
πληρωμής.  
Τιμή ανά τόνο (τον.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  
                        Αριθμητικώς    49,00



ΑΡΘΡΟ 42
Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ
Με βάση το συνολικό βάρος φυτικής βιομάζας που θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια των 
εργασιών στον φορέα επεξεργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση από τη μεριά
του προς το δήμο συνολικής ποσότητας κομπόστ (χύδην) ή σε πλαστικό σάκο συσκευασίας
20-50 lt που θα φέρει επάνω την επωνυμία  του δήμου , ίσης με το 30% της συνολικής 
παραδοτέας ποσότητας φυτικής βιομάζας (προερχόμενου εκ του συμβεβλημένου φορέα 
κομποστοποίησης), σε οποιαδήποτε ποσότητα και σε όποιο επιλεγμένο χώρο πρασίνου του
ζητηθεί από την υπηρεσία πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Το τελικό 
προϊόν (κομπόστ) θα προέρχεται μόνο από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα (και όχι από
σύμμεικτα αστικά απόβλητα ). Το παραγόμενο υλικό θα προστίθεται (δίχως περιορισμούς 
ελάχιστης ή μέγιστης ποσότητας) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του δήμου, όπως σε 
διαμορφώσεις εδαφών και πρανών, ανακατασκευές και δημιουργίες νέων χώρων πρασίνου,
επανεγκαταστάσεις χλοοταπήτων, κλπ. Στα έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
συμπεριλαμβάνονται οποιασδήποτε εργασίες μεταφοράς, πλήρωσης, διασποράς, 
ενσωμάτωσης και ανάμιξης του κομπόστ (είτε γίνουν χειρωνακτικά είτε με μηχάνημα 
έργου). Η επιμέτρηση γίνεται σε τόνους με τα κατάλληλα παραστατικά.
Τιμή ανά τόνο (τον.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
                                      Αριθμητικώς     15,00

ΑΡΘΡΟ 43
 Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) με
δέκα (10) μήνες, αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με
ζωηρό σκούρο πράσινο χρώμα και απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές
προσβολές καθώς και από ζιζάνια. 
Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της 
εταιρείας (πάντως όχι στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε μήκος 
προβλεπόμενο από τη μελέτη (το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270 cm). Η μέγιστη 
αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25 cm όσον αφορά στο πλάτος 
και ± 5 % του μήκους. Σπασμένα τεμάχια ή με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται 
αποδεκτά.
Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2
-2,5 cm (± 0,6 cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστημα. Σε αυτό 
το πάχος δεν περιλαμβάνεται το πάχος της βλάστησης. 
Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος 
τους χωρίς να σκίζονται κα χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν 
ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες του. 
Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος  όταν το ποσοστό 
υγρασίας είναι υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωσή 
του.  Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαμηλό, που να μη επιτρέπει τους χειρισμούς του 
χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, 
πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του.
 Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται 
ομοιόμορφα σε ύψος 5 - 7 cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή 
υπολείμματα βλαστών. Πρέπει να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και 
έντομα εδάφους. 
Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν 
υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 m2. 
Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή 
παλέτες. 



Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η 
μεταφορά του γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου 
χλοοτάπητα.
 ∆εν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να 
εγκατασταθούν μέσασε 24-36 ώρες. Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του 
χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην 
αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες.
 Πριν την τοποθέτηση κάθε κομμάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν 
ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
                                    Αριθμητικώς      4000,00

ΑΡΘΡΟ 44
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ4
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
          Αριθμητικώς    25,00

ΑΡΘΡΟ 45
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ5
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
              Αριθμητικώς     45,00

ΑΡΘΡΟ 46
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ6
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ  
               Αριθμητικώς     80,00



ΑΡΘΡΟ 47
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ7
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
              Αριθμητικώς      120,00

ΑΡΘΡΟ 48
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ8
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
             Αριθμητικώς     170,00

ΑΡΘΡΟ 49
Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ9
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  
             Αριθμητικώς      220,00

ΑΡΘΡΟ 50
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  
                                  Αριθμητικώς           7,40



ΑΡΘΡΟ 51
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ4
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
                                    Αριθμητικώς        14,00
ΑΡΘΡΟ 52

Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ5
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΤΡΙΑΝΤΑ  
                                   Αριθμητικώς      30,00

ΑΡΘΡΟ 53
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ6
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
                                   Αριθμητικώς       45,00

ΑΡΘΡΟ 54
Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ7
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
                                  Αριθμητικώς        85,00



ΑΡΘΡΟ 55
Προμήθεια Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

                                   Αριθμητικώς       1,65

Άγιοι Ανάργυροι, 13-07-2020

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ           

   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ           

             Ιωάννης ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ                                  Μαρία ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc                                           ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ    

    



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης 
πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – 
Καματερού» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2020              

                                                  Γ Ε Ν Ι Κ Η  - ΕΙΔΙΚΗ
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1  o  :   Αντικείμενο της εργασίας  
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις  εργασίες  συντήρησης και  αναβάθμισης
πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού .

 A  ΡΘΡΟ 2  o  : Ισχύουσες διατάξεις  
Η  Ανάθεση  Παροχής  Υπηρεσιών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  νομοθετικές
διατάξεις,  όπως  αυτές  έχουν  διαμορφωθεί  και  ισχύουν  σήμερα,  καθώς  και  από  όσες
σχετικές Διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν:

 του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α΄/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)»,

 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» &
 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» .

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο  “Εργασίες συντήρησης
και  αναβάθμισης  πρασίνου  στον  Δήμο  Αγ.  Αναργύρων  -  Καματερού”  (Α.Μ.  86/2020)
ανέρχεται στο ποσό των 1.497.945,18   €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%
(24.281,40 € & 249.074,28 € αντίστοιχα) (1.224.589,50 € πλέον Φ.Π.Α.), 
με CPV: 

5. 77310000-6  / “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου”,
6. 77313000-7 / “ Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”,
7. 03451000-6 / “ Φυτά” & 
8. 77340000/ “Κλάδεμα δένδρων και θάμνων”

περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου, θα καλυφθεί
από Πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον  Κ.Α.  35.6262.0012.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία  που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι

H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής, ήτοι:
 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Προϋπολογισμός Προσφοράς
 Η ΕΕΕΣ του Παραρτήματος
 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 δικαιολογη-
τικά.



Άρθρο 4ο: 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 κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

   Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση Σύμβασης - Τρόπος εκτέλεσης εργασιών - Παραλαβή
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από το  Τμήμα  Πρασίνου  της  Διεύθυνσης Υπηρεσιών 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 Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, με Απόφασή της ορίζει Υπάλληλο της Υπηρεσίας ως Επόπτη, με
καθήκοντα  εισηγητή, για την παρακολούθηση της Σύμβασης.  Τα καθήκοντα του Επόπτη
ενδεικτικά είναι, 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 ιδιομορφιών  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 περιγραφόμενες εργασίες.

 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την παραλαβή ή την απόρριψη της παρασχεθείσας υπηρεσίας, συντάσσεται Πρωτόκολλο
από την Επιτροπή το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

Άρθρο 6ο : Τιμές προσφορών 
Η οικονομική προσφορά για τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σχετικής Σύμβασης.
 Η τιμή μονάδας της προσφοράς του παρόχου για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει
σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η Σύμβαση για την παρούσα Υπηρεσία,. Οποιαδήποτε
αλλαγή από την πλευρά του παρόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους
όρους της Σύμβασης. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των προς



προμήθεια  υλικών  στην  τελική  τους  θέση  και  η  ορθή  εγκατάστασή  τους  με  βάση  τις
ισχύουσες προδιαγραφές.

Άρθρο 7ο : Συμβατική προθεσμία
Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες σε τριάντα έξι (36) μήνες
από την υπογραφή της Σύμβασης. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την
Υπηρεσία  δεν  θα  παραλαμβάνεται  και  ο  οποίος  υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει
αμέσως. 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο Δήμος  δια των αρμοδίων Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον
Ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 

Άρθρο 9ο : Ανωτέρα βία 
Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του  εντολοδόχου  κ.α.  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  υπάρξει  λόγος  ανωτέρας  βίας  ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια  σε  συνεργασία  με  το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα
προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω  της  ανωτέρας  βίας.  Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας
εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών 
Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή καταβάλλεται με τμηματική καταβολή για ολοκληρωμένες εργασίες. Στο ποσό
της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις βαρύνετε με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άγιοι Ανάργυροι, 13-07-2020

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ           

   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ           

             Ιωάννης ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ                                  Μαρία ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc                                           ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ        



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  86/2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη

Ι

1 Λίπανση φυτών με τα χέρια 1 ΤΕΜ 2.500 2 3 15.000 0,05 € 750,00 €

2 2 ΣΤΡ 60 12 3 2.160 12,50 € 27.000,00 €

3 3 ΣΤΡ 80 12 3 2.880 10,00 € 28.800,00 €

4 4 ΣΤΡ 180 2 3 1.080 25,00 € 27.000,00 €

5 5 ΣΤΡ 690 1 3 2.070 30,00 € 62.100,00 €

6 6 ΤΕΜ 300 2 3 1.800 6,00 € 10.800,00 €

7 7 ΤΕΜ 300 2 3 1.800 11,00 € 19.800,00 €

8 8 ΤΕΜ 15 1 3 45 250,00 € 11.250,00 €

9 9 ΤΕΜ 30 1 3 90 150,00 € 13.500,00 €

10 10 ΤΕΜ 50 1 3 150 100,00 € 15.000,00 €

11 11 ΤΕΜ 50 1 3 150 90,00 € 13.500,00 €

12 12 ΤΕΜ 30 1 3 90 325,00 € 29.250,00 €

13 13 ΤΕΜ 30 1 3 90 140,00 € 12.600,00 €

14 14 ΤΕΜ 450 1 3 1.350 25,00 € 33.750,00 €

15 Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 15 ΤΕΜ 1.800 1 3 5.400 9,00 € 48.600,00 €

16 16 ΤΕΜ 1.500 1 3 4.500 25,00 € 112.500,00 €

17 17 ΤΕΜ 1.500 1 3 4.500 1,50 € 6.750,00 €

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. 
Αναργύρων – Καματερού» 

Αρ. 
Τιμολογίου

Μονάδα 
Μέτρησης

Συχνότητα
/έτος

Τελική 
ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, 
πλακόστρωτα κ.λ.π.), σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με 
βιολογικά σκευάσματα

Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά 
σκευάσματα

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω 
από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 
m, σε πλατείες, πάρκα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 
m, σε πλατείες, πάρκα  κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m 
σε νησίδες, ερείσματα  κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω 
από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 
m σε νησίδες, ερείσματα  κ.λ.π.

Βιολογική καταπολέμηση της πυτιοκάμπης (κάμπιας) των 
πεύκων (Thaumetopoea pityocampa), με εφαρμογή 
βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thurigiensis

Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους ύψους από 
4 μέχρι 8 m 

Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων ύψους έως 1,70 m



α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη
Αρ. 

Τιμολογίου
Μονάδα 

Μέτρησης
Συχνότητα

/έτος
Τελική 

ποσότητα

18 18 Μ 4.500 4 3 54.000 0,25 € 13.500,00 €

19 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 19 ΣΤΡ 40 4 3 480 11,25 € 5.400,00 €

20 20 ΣΤΡ 40 35 3 4.200 27,50 € 115.500,00 €

21 21 ΣΤΡ 40 4 3 480 25,00 € 12.000,00 €

22 Καθαρισμός χλοοτάπητα 22 ΣΤΡ 40 30 3 3.600 17,50 € 63.000,00 €

23 Αερισμός χλοοτάπητα 23 ΣΤΡ 40 1 3 120 15,00 € 1.800,00 €

24 24 ΜΗΝ 1 12 3 36 800,00 € 28.800,00 €

25 25 ΜΗΝ 1 12 3 36 1.200,00 € 43.200,00 €

II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

26 26 ΣΤΡ 10 1 3 30 105,00 € 3.150,00 €

27 Προμήθεια  και ενσωμάτωση κηπευτικού χώματος 27 Μ3 30 1 3 90 25,00 € 2.250,00 €

28 Προμήθεια και ενσωμάτωση  βελτιωτικών εδάφους  28 Μ3 30 1 3 90 80,00 € 7.200,00 €

29 Προμήθεια και ενσωμάτωση  τύρφης 29 Μ3 30 1 3 90 70,00 € 6.300,00 €

30 30 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000 0,60 € 5.400,00 €

31 31 ΤΕΜ 210 1 3 630 1,50 € 945,00 €

32 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 32 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000 1,10 € 9.900,00 €

33 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 33 ΤΕΜ 210 1 3 630 1,30 € 819,00 €

34 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 34 ΣΤΡ 6 1 3 18 2.500,00 € 45.000,00 €

35 35 ΤΕΜ 210 1 3 630 2,50 € 1.575,00 €

36 36 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000 0,20 € 1.800,00 €

37 37 ΤΕΜ 210 1 3 630 0,35 € 220,50 €

38 38 ΣΤΡ 10 1 3 30 1.300,00 € 39.000,00 €

39 39 Μ2 40 1 3 120 23,00 € 2.760,00 €

40 40 ΜΜ 60 1 3 180 28,00 € 5.040,00 €

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο 
μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με 
βιολογικά σκευάσματα

 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την 
άρδευση των χώρων πρασίνου με επίγειο ή υπόγειο σύστημα 
άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο 

Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, 
Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την άρδευση των χώρων 
πρασίνου. 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m με 
εργαλεία χειρός

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m με 
εργαλεία χειρός

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 
έως 0,60 m

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 
m και άνω 

Εγκατάσταση αυτόματου  Δικτύου Άρδευσης με 
αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και σταλακτηφόρους 

Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίου για την διέλευση αγωγών άρδευσης

Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων 
μαρμαροστρώσεων για την διέλευση αγωγών άρδευσης



α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη
Αρ. 

Τιμολογίου
Μονάδα 

Μέτρησης
Συχνότητα

/έτος
Τελική 

ποσότητα

III ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

41 41 ΤΟΝ 900 1 3 2.700 49,00 € 132.300,00 €

42 Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ 42 ΤΟΝ 400 1 3 1.200 15,00 € 18.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι 1.037.809,50 €

Φ.Π.Α. 24% 249.074,28 €

 ΣΥΝΟΛΟ 1 1.286.883,78 €

IV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

43  Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 43 ΣΤΡ 6 1 3 18 4.000,00 € 72.000,00 €

44 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ4 44 ΤΕΜ 60 1 3 180 25,00 € 4.500,00 €

45 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ5 45 ΤΕΜ 50 1 3 150 45,00 € 6.750,00 €

46 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ6 46 ΤΕΜ 40 1 3 120 80,00 € 9.600,00 €

47 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ7 47 ΤΕΜ 40 1 3 120 120,00 € 14.400,00 €

48 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ8 48 ΤΕΜ 10 1 3 30 170,00 € 5.100,00 €

49 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ9 49 ΤΕΜ 10 1 3 30 220,00 € 6.600,00 €

50 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ3 50 ΤΕΜ 400 1 3 1.200 7,40 € 8.880,00 €

51 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ4 51 ΤΕΜ 350 1 3 1.050 14,00 € 14.700,00 €

52 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ5 52 ΤΕΜ 120 1 3 360 30,00 € 10.800,00 €

53 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ6 53 ΤΕΜ 80 1 3 240 45,00 € 10.800,00 €

54 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ7 54 ΤΕΜ 50 1 3 150 85,00 € 12.750,00 €

55 55 ΤΕΜ 2.000 1 3 6.000 1,65 € 9.900,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
186.780,00 €

ΦΠΑ 13%
24.281,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
211.061,40 €

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ Ι+ΙΙ) 1.224.589,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( 24% & 13%) 273.355,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.497.945,18 €

Άγιοι Ανάργυροι 13-07-2020 Άγιοι Ανάργυροι 13-07-2020

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

        Μαρία ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                Ιωάννης ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 

             ΤΕ Γεωπόνων                                                                              Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc  

 Συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) 
προς κομποστοποίηση

Προμήθεια Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη 
κ.λ.π. φυτά κατηγορίας Π2

              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                                       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  86/2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη

Ι

1 Λίπανση φυτών με τα χέρια 1 ΤΕΜ 2.500 2 3 15.000

2 2 ΣΤΡ 60 12 3 2.160

3 3 ΣΤΡ 80 12 3 2.880

4 4 ΣΤΡ 180 2 3 1.080

5 5 ΣΤΡ 690 1 3 2.070

6 6 ΤΕΜ 300 2 3 1.800

7 7 ΤΕΜ 300 2 3 1.800

8 8 ΤΕΜ 15 1 3 45

9 9 ΤΕΜ 30 1 3 90

10 10 ΤΕΜ 50 1 3 150

11 11 ΤΕΜ 50 1 3 150

12 12 ΤΕΜ 30 1 3 90

13 13 ΤΕΜ 30 1 3 90

14 14 ΤΕΜ 450 1 3 1.350

15 Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 15 ΤΕΜ 1.800 1 3 5.400

16 16 ΤΕΜ 1.500 1 3 4.500

17 17 ΤΕΜ 1.500 1 3 4.500

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. 
Αναργύρων – Καματερού» 

Αρ. 
Τιμολογίου

Μονάδα 
Μέτρησης

Συχνότητα
/έτος

Τελική 
ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, 
πλακόστρωτα κ.λ.π.), σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με 
βιολογικά σκευάσματα

Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά 
σκευάσματα

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω 
από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 
m, σε πλατείες, πάρκα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 
m, σε πλατείες, πάρκα  κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m 
σε νησίδες, ερείσματα  κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω 
από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π.

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 
m σε νησίδες, ερείσματα  κ.λ.π.

Βιολογική καταπολέμηση της πυτιοκάμπης (κάμπιας) των 
πεύκων (Thaumetopoea pityocampa), με εφαρμογή 
βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thurigiensis

Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης δένδρων ύψους ύψους από 
4 μέχρι 8 m 

Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων ύψους έως 1,70 m



α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη
Αρ. 

Τιμολογίου
Μονάδα 

Μέτρησης
Συχνότητα

/έτος
Τελική 

ποσότητα

18 18 Μ 4.500 4 3 54.000

19 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 19 ΣΤΡ 40 4 3 480

20 20 ΣΤΡ 40 35 3 4.200

21 21 ΣΤΡ 40 4 3 480

22 Καθαρισμός χλοοτάπητα 22 ΣΤΡ 40 30 3 3.600

23 Αερισμός χλοοτάπητα 23 ΣΤΡ 40 1 3 120

24 24 ΜΗΝ 1 12 3 36

25 25 ΜΗΝ 1 12 3 36

II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

26 26 ΣΤΡ 10 1 3 30

27 Προμήθεια  και ενσωμάτωση κηπευτικού χώματος 27 Μ3 30 1 3 90

28 Προμήθεια και ενσωμάτωση  βελτιωτικών εδάφους  28 Μ3 30 1 3 90

29 Προμήθεια και ενσωμάτωση  τύρφης 29 Μ3 30 1 3 90

30 30 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000

31 31 ΤΕΜ 210 1 3 630

32 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 32 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000

33 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 33 ΤΕΜ 210 1 3 630

34 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 34 ΣΤΡ 6 1 3 18

35 35 ΤΕΜ 210 1 3 630

36 36 ΤΕΜ 3.000 1 3 9.000

37 37 ΤΕΜ 210 1 3 630

38 38 ΣΤΡ 10 1 3 30

39 39 Μ2 40 1 3 120

40 40 ΜΜ 60 1 3 180

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο 
μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με 
βιολογικά σκευάσματα

 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την 
άρδευση των χώρων πρασίνου με επίγειο ή υπόγειο σύστημα 
άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο 

Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, 
Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την άρδευση των χώρων 
πρασίνου. 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m με 
εργαλεία χειρός

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m με 
εργαλεία χειρός

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 
έως 0,60 m

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 
m και άνω 

Εγκατάσταση αυτόματου  Δικτύου Άρδευσης με 
αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και σταλακτηφόρους 

Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίου για την διέλευση αγωγών άρδευσης

Αποξήλωση και ανακατασκευή τμημάτων 
μαρμαροστρώσεων για την διέλευση αγωγών άρδευσης



α/α Περιγραφή εργασιών Ποσότητα Έτη Τιμή Συνολική δαπάνη
Αρ. 

Τιμολογίου
Μονάδα 

Μέτρησης
Συχνότητα

/έτος
Τελική 

ποσότητα

III ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

41 41 ΤΟΝ 900 1 3 2.700

42 Διάθεση και ενσωμάτωση κομπόστ 42 ΤΟΝ 400 1 3 1.200

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι

Φ.Π.Α. 24%

 ΣΥΝΟΛΟ 1

IV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

43  Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 43 ΣΤΡ 6 1 3 18

44 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ4 44 ΤΕΜ 60 1 3 180

45 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ5 45 ΤΕΜ 50 1 3 150

46 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ6 46 ΤΕΜ 40 1 3 120

47 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ7 47 ΤΕΜ 40 1 3 120

48 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ8 48 ΤΕΜ 10 1 3 30

49 Προμήθεια Δένδρα κατηγορίας Δ9 49 ΤΕΜ 10 1 3 30

50 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ3 50 ΤΕΜ 400 1 3 1.200

51 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ4 51 ΤΕΜ 350 1 3 1.050

52 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ5 52 ΤΕΜ 120 1 3 360

53 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ6 53 ΤΕΜ 80 1 3 240

54 Προμήθεια Θάμνοι κατηγορίας Θ7 54 ΤΕΜ 50 1 3 150

55 55 ΤΕΜ 2.000 1 3 6.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ Ι+ΙΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( 24% & 13%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Συλλογή υπολειμμάτων πρασίνου (διαλογή στην πηγή) 
προς κομποστοποίηση

Προμήθεια Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη 
κ.λ.π. φυτά κατηγορίας Π2
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2020-151513
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 223-548633

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός και αριθμός: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561

Αρμόδιος επικοινωνίας:
Ελένη ΣΙΕΡΡΑ, Ηλίας ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, Μαρία 
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2132023696
φαξ: 2132023626
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Η μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης, η 
επέκταση ή και αντικατάσταση του πρασίνου σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, ο 
έλεγχος της βλάστησης των μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων καθώς και μία σειρά 
ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των 
φυτικών υπολειμμάτων που συσσωρεύονται κατά τις διάφορες εργασίες.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α.Μ. 86/2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
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 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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