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Θέμα: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος.
Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 184/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΑ1ΕΩΞΚ-Λ19), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16):
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διακήρυξη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος, με CPV: 77313000-7 Υπηρεσίες
συντήρησης πάρκων, δαπάνης 365.474,44 € συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ και προαίρεσης ύψους
13,74%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 93129
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Παλλήνης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ιθάκης 12

Πόλη

Γέρακας

Ταχυδρομικός Κωδικός

15344

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305

Τηλέφωνο

210-6604719, 210-6604704

Φαξ

210-6612965

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promitheies@0156.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γρ. Προμηθειών

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pallini.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παλλήνης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα
στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος κατά περίπτωση και ο ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Παλλήνης www.pallini.gr .
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει εξ ιδίων πόρων.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παλλήνης.
Η δαπάνη για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος προϋπολογίζεται
στο ποσό των 259.118,85 ευρώ καθαρή αξία, με ΦΠΑ 24% 62.188,52 ευρώ, συνολικής δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ άνευ προαίρεσης 321.307,38 με προαίρεση 35.618,60 καθαρή αξία, με ΦΠΑ 24%
8.548,46 ευρώ, συνολικής δαπάνης προαίρεσης συμεριλαμβανομένου ΦΠΑ 44.167,06 ευρώ.
Ο συνολικός
προϋπολογισμός της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί, ανέρχεται
στο ποσό των 294.737,45€ πλέον ΦΠΑ 24% , σύνολο 365.474,44 €.

Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης πρασίνου μέχρι το ύψος των 30.000,00€ θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 του Δήμου Παλλήνης με Κ.Α. 35.6262.0003 και το υπόλοιπο ποσό ύψους
335.474,44€ θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του επόμενου έτους, 2021.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή εταιρίες, για την
συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων, των δέντρων και των μπορντούρων των δημοτικών χώρων του Δήμου
Παλλήνης με σκοπό την βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων
που περιγράφονται στη συνέχεια.
Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση εργασιών.
Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το συνεργείο,
προκειμένου να φέρει σε πέρας την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας καθώς επίσης να είναι διαθέσιμο και το
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη και τις εντολές της
υπηρεσίας.
Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα, (σε καθημερινή βάση) και με ευθύνη
του συνεργείου.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου και
καταρτισμένου προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.
Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της απολύτου
εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου», όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν τον εξής
κωδικό CPV:.

CPV 77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων

Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των απαιρούμενων υπηρεσιών.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων υπηρεσιών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
Η διάρκεια τη/ς σύμβασης/ων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των αιπαιτόυμενων υπηρεσιών.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ A 52 - 01.04.2019) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από
την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,
- Του νόμου 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό,
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

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

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

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

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

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

-

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

-

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

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
6

20PROC006915366 2020-06-24
-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-

του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).

-

του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει

-

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.
- Τη με αρ. 33/2020 Συνοπτική Μελέτη της της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Παλλήνης για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος.

Καθώς και:
-

Των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.

-

Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 2020 του Δήμου και με αντίστοιχη πρόβλεψη του
υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 2021.

-

Τη με αρ. 33/2020 Συνοπτική Μελέτη της της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Παλλήνης.

-

Το Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ Δήμου Παλλήνης 209REQ006709698.

-

Την Πρόταση Εγκρίσης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης Δήμου Παλλήνης με αρ. πρωτ. 12734/19.-5-2020.

-

Το Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη Δήμου Παλλήνης με αρ. πρωτ. 13322/25-5-2020.

-

Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ) Δήμου Παλλήνης με υπ’αριθμ. ΑΑΥΠ
865-27/5/2020 (αρ.πρωτ. 13836/27-5-2020) (πολυετής) σε βάρος του ΚΑΕ: 35.6262.0003, (ΑΔΑ: ΩΤΞΕΩΞΚ-314),
ΑΔΑΜ:20REQ006780520 καταχωρήθηκε µε α/α 1. στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 2020, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 80/2016.

-

Την υπ΄αρ. υπ΄αρ. 184/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ1ΕΩΞΚ-Λ19) του Δήμου Παλλήνης
για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού.

-

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:30 μ.μ.
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. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 20-082020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 93129
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
- Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
http://www.pallini.gr, στην διαδρομή: Νέα & Ανακοινώσεις ► Ανακοινώσεις, στις 24-06-2020.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η με αρ.080266 22-06-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 20PROC006914680), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

3.

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

4.

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

5.

η υπ’αριθμ. 33/2020 Συνοπτική Μελέτη της της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Παλλήνης.

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.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο .
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των 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 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικών δίνονται στο Παράρτημα V της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα πρασίνου και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό
2% επί της καθαρής (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και εκτός φπα) προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι
ποσού 5.894,75 ευρώ .
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 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.
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 αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
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11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο 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 τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
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υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν 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 (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 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.
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2.2.3.4. 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.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 2.2.1 της
παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1.

μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσο ή μεγαλύτερο
από το 1/2 της καθαρής (άνευ ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο
οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο
λειτουργεί.

2.

ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον 100.000.00 ευρώ έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη
σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, να έχουν εκτελέσει, επί ποινή
αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου οι οποίες να έχουν
οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον, ή εφ΄ όσον αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, το εκτελεσθέν μέρος αυτών να είναι
ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/2 της καθαρής (άνευ ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο
οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.
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β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην
αριθμ. 33/2020 μελέτη του Δήμου.

γ) Να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας πρασίνου τάξης Α2 και άνω, σε περίπτωση κοινοπραξίας
θα γίνονται δεκτές κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων με πτυχία Α1 για έργα
Πρασίνου (αναβάθμιση), με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από αυτές θα συμμετέχει τουλάχιστον με
ποσοστό 30% στην υπό σύσταση κοινοπραξία.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τις ακόλουθες
πιστοποιήσεις:
2.2.7.1 Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί
από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων
εργασιών.
2.2.7.2 Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει
όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.
2.2.7.3 Εν ισχύ πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (ή νεότερης έκδοσης) για την ασφάλεια και την υγιεινή στην
εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα
ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των
δημοπρατούμενων εργασιών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, τις ως άνω πιστοποιήσεις απαιτείται να διαθέτει
τουλάχιστον ένα μέλος της.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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 δικαιολογητικά
συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
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Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της για το
eΕΕΕΣ, περί παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eΕΕΕΣ https://ec.europa.eu/tools/espd λειτουργεί
πλέον η εθνική πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ https://espdint.eprocurement.gov.gr για την
ηλεκτρονική δημιουργία, διαχείριση και συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ.
Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr όπου στην
αρχική σελίδα υπάρχει ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ»,
όπου παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. Σημειώνεται ότι για τη
σύνταξη του ΕΕΕΣ στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το αρχείο xml που θα διατίθεται στο χώρο του
διαγωνισμού, θα πρέπει να επιλεγεί η εκδοχή «Βάσει Κανονισμού της ΕΕ (regulated)».
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
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 Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
16

20PROC006915366 2020-06-24
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς
φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση 2.2.3.2γ της παρούσας,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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.
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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 2.2.3.3. 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 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία έργα πρασίνου
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
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, 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, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν : Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία χρόνια που προηγούνται του έτους διενέργειας του διαγωνισμού σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών ανά έτος. Στην περίπτωση που ο ισολογισμός του τελευταίου έτους που προηγείται το έτους διενέργειας
το διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2019,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών
για τη χρήση 2019.
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό και από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτεται η απαίτηση της παραγράφου 2.2.5 της
παρούσας διακήρυξης.
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.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε
μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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Α)Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παρόμοιου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με τη σύμβαση που αφορά η
παρούσα διακήρυξη, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, που έχουν εκτελεσθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη, ύψους ίσο ή μεγαλύτερο με το ½ της καθαρής (άνευ ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης της
διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. Κάθε προσκομισθείσα σύμβαση θα πρέπει απαραιτήτως (άλλως δεν λαμβάνεται
υπόψη) να συνοδεύεται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
Β) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος
υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης
Γ) (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει

•
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με
την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη στο
άρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της περίπτωση γ του άρθρου 2.2.6, ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
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 α).Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή
νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην
αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών. β)Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO
14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί
από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων
εργασιών. γ) Εν ισχύ πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (ή νεότερης έκδοσης) για την ασφάλεια και την υγιεινή στην
εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα
ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των
δημοπρατούμενων εργασιών
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.
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του 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 καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: αποκλειστικά
βάσει τιμής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, για όλες τις περιγραφόμενες
υπηρεσίες ανά είδος.
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 πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 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.)».
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 εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 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 συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
21

20PROC006915366 2020-06-24
(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 χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016,
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σχετικό ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το διαμορφωμένο από την
υπηρεσία, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.
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4412/2016 και στην παρούσα. το οποίο έχει αναρτηθεί, στο χώρο του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Για την συμπλήρωση του eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο στο χώρο
του διαγωνισμού επικουρικό αρχείο XML.
Σημείωση: Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται για οικονομικούς φορείς στον
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στην ηλεκτρονική πύλη
http://www.promitheus.gov.gr στην ενότητα Promitheus ESPDint. Επίσης σχετική είναι η κατευθυντήρια οδηγία 23
της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία του
ΕΣΗΔΗΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr ) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα
δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν
στο διαγωνισμό
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, και
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της 50/2019 μελέτης. Η τεχνική προσφορά θα είναι διαρθρωμένη με την ίδια σειρά και
αρίθμηση όπως περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και του ενδεικτικού τιμολογίου μελέτης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι
οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσουν υπό μορφή εργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και
μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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, όπως αυτό
ορίζεται στο κεφάλαιο 2.3 της Διακήρυξης.
Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς δίνεται στο παράρτημα ΙV.
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, πρέπει εντός του φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», να υποβάλλει
ψηφιακά υπογεγραμμένο και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα IV
της παρούσας Διακήρυξης.
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες
και τιμές ανά είδος, υπερισχύει το τελευταίο.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.
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 τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 και στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
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 όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του
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άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
20/08/2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ.



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
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα
πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου
των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων,
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 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
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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 προσφορές. 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 σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»)
όλων των διαγωνιζόμενων, η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών κάθε σταδίου με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
3.2.1 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) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8
αυτής.
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 και η οποία πρέπει να
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄
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εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

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 του.
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 την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% 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.
3.2.2 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α 84), η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλέσει άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να
υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016,
μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί
η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και
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γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε
περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης
αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας
αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η
ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

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 οριστικά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 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 διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
372,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
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(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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 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 (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
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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 συζ ήτηση 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 προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε
το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 V 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.
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 αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του
τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά 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.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος κατά περίπτωση και ο ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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..
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 13,74%. Το δικαίωμα προαίρεσης
αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα
προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται του μήνα εργασιών το τιμολόγιο με τα
νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής, τον πίνακα εργασιών που
εκτελέστηκαν, τα αντίγραφα από τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας και τον λογαριασμό που υποχρεούται να
καταθέσει για τον λόγο αυτό στην Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης. Σε
κάθε λογαριασμό θα παρατίθενται οι συνολικές προβλεπόμενες εργασίες την μελέτης (όπως έχουν
οριστικοποιηθεί έως την ημέρα σύνταξης του Λογαριασμού), οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών που
εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι ποσότητες που εκτελέστηκαν κατά την τρέχουσα
περίοδο αναφοράς του Λογαριασμού.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης
υπηρεσίας από τους επιβλέποντες και την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Η 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
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 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 υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
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να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.2.3 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2
συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που
απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, 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 υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την
προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.2 (Διάρκεια
σύμβασης) 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
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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. 4412/20161. 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.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση
Καθαρότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγείται στο αρμόδιο κατά περίπτωση αποφαινόμενο
όργανο, ήτοι Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή, 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
και κατά τις κείμενες διατάξεις.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως
συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν
στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων ή για
δώδεκα (12) μήνες όποιο από τα δύο επέλθει πρώτα.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα πιστοποιηθεί τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές από τον
επόπτη, την αρμόδια Δ/νση και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Ο επόπτης θα εξετάζει κατά
τακτά χρονικά διαστήματα την ποσότητα και την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις απαιτήσεις του Δήμου και τις επιπρόσθετες οδηγίες που τυχόν έχουν
δοθεί προς αυτόν και θα πιστοποιεί ανάλογα τους αντίστοιχους λογαριασμούς για την τμηματική πληρωμή του
αναδόχου. Κατασταλτικά , (με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται) ο επόπτης ή η αρμόδια επιτροπή Παραλαβής
της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών
ρήτρων, να διατάξει την επανασπορά και αντικατάσταση του κατεστραμμένου φυτικού υλικού με δαπάνη του
αναδόχου ή και να αρνηθεί να παραλάβει την παρερχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία.
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 ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών 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 καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, 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 της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
220.
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 προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.».
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
αυτών με άλλες οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε 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 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 τιμής
Δεν προβλέπεται στην παρούσα.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
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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 καταγγείλει 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).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παλλήνης, Αττικής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή εταιρίες, για την
συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων και των μπορντούρων των δημοτικών χώρων του Δήμου Παλλήνης με
σκοπό την βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων που
περιγράφονται στη συνέχεια.
Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το συνεργείο,
προκειμένου να φέρει σε πέρας την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας καθώς επίσης να είναι διαθέσιμο και το
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη και τις εντολές της
υπηρεσίας.
Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα, (σε καθημερινή βάση) και με ευθύνη
του συνεργείου.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου και
καταρτισμένου προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.
Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της
απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση εργασιών της 33/2020 μελέτης.
Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της 33/2020 μελέτης
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για 1 έτος, αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της
σύμβασης. Η παράδοση θα είναι ολική ή τμηματική ανά μήνα ή δίμηνο.
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 13.74%. Το δικαίωμα προαίρεσης
αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Για την παρακολούθηση της υπηρεσίας θα
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 216 του Νόμου 4412/2016.
Για την παραλαβή της υπηρεσίας θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 219 του Νόμου 4412/2016.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κοινοχρήστων χώρων (Α)
Μονάδα
Μετρ.

Ποσότητα

Επαναλή
ψεις

Τιμή

Σύνολο Α

Στρέμμα

59,24

26

35

53.908,40 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
Στρέμμα
2 (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

58,70

164

1,5

14.440,20 €

A/A

1

Εργασία
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ
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ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
Στρέμμα
3 (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)

0,54

164

2,8

247,97 €

4 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Στρέμμα

59,12

2

21

2.483,04 €

Στρέμμα

59,24

1

30

1.777,20 €

Στρέμμα

59,24

1

22

1.303,28 €

Τεμ

14618

5

1,2

87.708,00 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

8874

5

0,5

22.185,00 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Τεμ

31518

47

0,008

11.850,77 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Τεμ

2056

47

0,009

869,69 €

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ

Τεμ

5844

1

0,8

4.675,20 €

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Στρέμμα

144,01

5

37

26.641,85 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

Τεμ

4359

6

0,09

2.353,86 €

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ
5 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΡΑΙΩΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
6 THATCH)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ
7 ΘΑΜΝΩΝ
8

9

10

11

12
13
ΣΥΝΟΛΟ

230.444,45 €

Συνολο Στρεμμάτων

440,09

Σύνολο Τεμ.

58395,00

Σύνολο Τρέχον Μέτρο

8874,00

ΦΠΑ 24%

55.306,67 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α

Α

285.751,12 €

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Συντήρησης χλοοτάπητα Γηπέδου Γ. Δέδε (Β)

α/α

Εργασία
Συντήρησης
Χλοοτάπητα
Γηπέδου

ΜΜ

Επαναλήψεις Ποσότητα
41
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Παλληνιακού (Β)

1
2
3

4
5

6
7
8
9

Αραίωμα
χλοοτάπητα
(καθαρισμός,
thatching)
Αερισμός
χλοοτάπητα
Επισπορά
χλοοτάπητα
Λίπανση
χλοοτάπητα με
εργάτες
Κούρεμα
χλοοτάπητα
Βοτάνισμα
χλοοτάπητα ή
επιφάνειας με τα
χέρια
Άρδευση
χλοοτάπητα
Φυτοπροστασία
χλοοτάπητα
Διαγραμμίσεις
χλοοτάπητα

στρέμμα

4

7,3

22,00 €

642,40 €

στρέμμα

3

7,3

18,00 €

394,20 €

στρέμμα

4

7,3

180,00 €

5.256,00 €

στρέμμα

7

7,3

21,00 €

1.073,10 €

στρέμμα

52

7,3

35,00 €

13.286,00 €

στρέμμα

3

7,3

50,00 €

1.095,00 €

στρέμμα

126

7,3

1,50 €

1.379,70 €

στρέμμα

2

7,3

30,00 €

438,00 €

στρέμμα

50

7,3

14,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ Β
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

5.110,00 €
28.674,40 €
6.881,86 €
35.556,26 €

Συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός Α+Β+Γ

A/
A

Εργασία
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ
1 Η
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
2 ΗΜΕΝΟ)
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
3 ΜΕ

Μονάδ
α Μετρ.

Ποσότητα Τιμή

Στρέμμα

1919,84

35

Σύνολο Α
και Β
67.194,40
€

Ποσότητα
(προαίρεσ
ης Γ)

Επαναλήψει
ς
(προαίρεσης
Γ)

7

3

Σύνολο
προαίρεσης
(Γ)

735,00 €

Στρέμμα

10546,60

1,5

15.819,90
€

7

50
525,00 €

Στρέμμα

88,56

2,8

247,97 €

0

0
0,00 €
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ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

ΛΙΠΑΝΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΡΑΙΩΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
THATCH)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΜΗΣ
ΘΑΜΝΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΣΕ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΟ)
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΛΕΚΑΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ
ΟΥ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
Υ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ
ΑΕΡΙΣΜΟ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Στρέμμα

Στρέμμα

169,34

73,84

21

30

3.556,14
€

14

2.215,20
€

14

3
882,00 €
2
840,00 €

Στρέμμα

88,44

22

1.945,68
€

14

2
616,00 €

Τεμ

73090

1,2

87.708,00
€

2800

4
13.440,00 €

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

44370

Τεμ

1481346

0,5

0,00
8

22.185,00
€

3800

11.850,77
€

3500

4
7.600,00 €

23

644,00 €

Τεμ

96632

0,00
9

869,69 €

0

0

0,00 €
Τεμ

5844

0,8

4.675,20
€

100

1
80,00 €

Στρέμμα

720,05

37

26.641,85
€

40

4

5.920,00 €
Τεμ
Στρέμμα

26154
21,9

0,09
18

2.353,86
€

200

394,20 €

14

43

1
18,00 €
1

252,00 €
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ΕΠΙΣΠΟΡΑ
15 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ
16 (ΕΡΓΑΤΕΣ)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
17 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Στρέμμα

29,2

180

5.256,00
€

7

1

Στρέμμα

21,9

50

1.095,00
€

10

5
2.500,00 €

Στρέμμα

365

14

ΣΥΝΟΛΟ
Συνολο
Στρεμμάτων
Σύνολο Τεμ.
Σύνολο Τρέχον
Μέτρο

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ

5.110,00
€
259.118,8
5€

14044,67
1683066,
00

7,3

3

306,60 €
35.618,60 €

96,00
6600,00

44370,00

3800,00
62.188,52
€

ΦΠΑ 24%

Α+Β

321.307,3
8€

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Α+Β

1.

1.260,00 €

8.548,46 €

Γ

Α+Β

44.167,06 €

365.474,44 €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται:


Η αξία των ημερομισθίων του προσωπικού, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του Ι.Κ.Α , επικουρική
ασφάλιση, δώρα εορτών κλπ.




Το κόστος της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο.
Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο.



Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, την
επισκευή, την λειτουργία και την μεταφορά τους επί τόπου στον χώρο εργασίας καθώς και τις δαπάνες για
ενοίκια κλπ. που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο.



Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού.



Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση

Στο παρόν Τιμολόγιο ελήφθησαν υπόψη οι τιμές εμπορίου.
2.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΟΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΟΥΜΕΝΟ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
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~ Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή και
επικαθούμενο χλοοκοπτικό συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης των προϊόντων που προκύπτουν από
την εργασία με συχνότητα σύμφωνα με τις παραγράφους Α και Τ.Π. 5 των τεχνικών προδιαγραφών.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(35,00)

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~ Η εργασία άρδευσης ενός στρέμματος χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των
σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση
εργασιών με συχνότητα σύμφωνα με τις παραγράφους Β και Τ.Π. 7 των τεχνικών προδιαγραφών.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,50)

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός στρέμματος χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες, (χειροκίνητο) περιλαμβάνει το άνοιγμα και
κλείσιμο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή
των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση
εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,80)

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
~Η εργασία λίπανσης με εργάτες περιλαμβάνει, την αξία του λιπάσματος, τη μεταφορά, και την ομοιόμορφη
διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

(21,00)

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
~Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή βιολογικών
μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών σε χλοοτάπητα και
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των
σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΤΡΙΑΝΤΑ

(30,00)

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΑΡΑΙΩΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ THATCH)
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~ Η εργασία αφορά στο αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμό του thatch) με κατάλληλο εργαλείο και περιλαμβάνει
όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(22,00)

ΑΡΘΡΟ 7ΟΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ
~ Η εργασία ανανέωσης (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης, παλαιών και νέων θάμνων ανεξαρτήτου ύψους,
περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν, την επάλειψη των τομών καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων
κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση που επιτρέπεται.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΑΜΝΟ :
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ

ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ

(1,20)

ΑΡΘΡΟ 8ΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
~ Η εργασία διαμόρφωσης φυτών σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε
οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση που επιτρέπεται.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(0,50)

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου δικτύου άρδευσης,
(προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε κλίση
εδάφουςστις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10,4, 2, 1, 1,1,1
φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου,
Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ:ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(0,008)

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει
το άνοιγμα και κλείσιμο τον βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου δικτύου
άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε
κλίση εδάφους στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10,4, 2, 1,
1,1,1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ:ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

(0,009)

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ
46

20PROC006915366 2020-06-24
~Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, δηλ. την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον
κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και διάμετρο ανάλογα το είδος και μέγεθος του φυτού και τη διαμόρφωση της
λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων.
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ

(0,80)

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
~Στην εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού, περιλαμβάνεται η κοπή
των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί ή στο κάτω μέρος (θάμνων,
μπορντούρας, δέντρων) και η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους όπου επιτρέπεται, περιλαμβάνονται δε όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ

(37,00)

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με βυτίο περιλαμβάνει την αξία του νερού, τη μεταφορά, τη σταλία και το
πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής με ποσότητα 15 lt ανά φυτό στις εκτάσεις που αναφέρονται στη
προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 2,2,2 φορές το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ, ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΕΝΝΙΑ

(0,09)

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΑΕΡΙΣΜΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία του αερισµού θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα
διαθέτουν επιµήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος θα δημιουργούν διόδους για την
καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξαρτημάτων θα κυµαίνεται από 10 έως 40
cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται περί τα 15-20cm ανάλογα με το βαθμό της συμπίεσης. Η εργασία θα
γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί κυλινδρισμός
σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ

(18,00)

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία της επισποράς του χλοοτάπητα σύνίσταται από το σύνολο των σταδίων Τ.Π. 1 έως και Τ.Π. 8 που
αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ

(180,00)

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΕΡΓΑΤΕΣ)
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~ Η εργασία καταστροφής, (βοτανίσματος), των ζιζανίων αναφέρεται στην αφαίρεση με τα χέρια, όλων των
ζιζανίων, που βρίσκονται στην επιφάνεια του χλοοτάπητα ή σε τυχόν ακάλυπτη έκταση και την απομάκρυνση
αυτών σε σακούλες σε μέρος που επιτρέπεται. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού των σακούλων, των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ

(50,00)

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία διαγράμμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά για την πλήρη
γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό, να αντανακλά στο φωτισμό, με πλάτος γραμμής
δέκα -10- εκατοστά έως τριάντα -30 - εφαρμογές ανά έτος, εφόσον απαιτηθεί. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για
επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, η εργασία χάραξης και η
γραμμογράφηση, θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και βαραίνει τον ανάδοχο.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

(14,00)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Α) Η εργασία του κουρέματος, περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος 2-4 εκ, με
χλοοκοπτική μηχανή και με επικαθούμενο χλοοκοπτικό συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο
σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα με συχνότητα 2,2,3,3,3,3,3,2,2,1,1,1 φορές
το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο,
Φεβρουάριο αντίστοιχα.
Β) Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον
έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων,
ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με
συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάρίο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Γ) Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (χειροκίνητο) περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο των
βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των
σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση
εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Δ) Η εργασία λίπανσης χλοοτάπητα με εργάτες περιλαμβάνει την αξία του λιπάσματος, τη μεταφορά, και την
ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα 1 φορά κατά τον μήνα Μάιο και 1 φορά κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο.
Ε) Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή
βιολογικών μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών σε χλοοτάπητα
και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των
σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν που θα γίνουν για 1 φορά κατά τη διάρκεια του 12μήνου κατά την περίοδο
του φθινοπώρου ή καλοκαιριού και με την έγκριση της υπηρεσίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΣΤ) Η εργασία που αφορά το αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείομηχάνημα, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα Απρίλιο ή Οκτώβριο και με την έγκριση της υπηρεσίας.
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Η) Η εργασία ανανέωσης (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης, παλαιών και νέων θάμνων ανεξαρτήτου ύψους,
περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν, την επάλειψη των τομών καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων
κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά
τους μήνες 1) Φεβρουάριο-Μάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3) Ιούνιο-Ιούλιο 4) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) ΟκτώβριοΝοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Θ) Η εργασία διαμόρφωσης φυτών σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε
οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά τους μήνες 1) ΦεβρουάριοΜάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3) Ιούνιο-Ιούλιο 4) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) Οκτώβριο-Νοέμβριο και με την έγκριση της
Υπηρεσίας.
Ι) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού, με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει
τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου δικτύου άρδευσης,
(προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε κλίση
εδάφους στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10, 4, 2, 1, 1,1, 1
φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου,
Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Κ) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει
το άνοιγμα και κλείσιμο τον βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου δικτύου
άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε
κλίση εδάφους στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10, 4, 2, 1,
1,1, 1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Λ) Η εργασία σχηματισμού λεκανών άρδευσης περιλαμβάνει το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, δηλ. την εκσκαφή
του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και διάμετρο ανάλογα το είδος και μέγεθος του
φυτού και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και απομάκρυνση
τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Το άνοιγμα λάκκων θα γίνετε
μία φορά των μήνα Απρίλιο ή Μάιο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Μ) Η εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού, δηλαδή η κοπή των
ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί ή στο κάτω μέρος (θάμνων,
μπορντούρας, δέντρων) και η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους όπου επιτρέπεται, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα βοτανίσματα θα γίνονται κατά
τους μήνες 1) Φεβρουάριο-Μάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3) Ιούνιο-Ιούλιο 4) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) ΟκτώβριοΝοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Ν) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με βυτίο περιλαμβάνει την αξία, τη μεταφορά του νερού, τη σταλία και το
πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής με ποσότητα 15 lt ανά φυτό. Θα γίνετε και πρόβλεψη ανάλογα το είδος
του φυτού, την ποικιλία, το μέγεθος και τις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Προβλέπονται 6
αρδεύσεις στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 2,2,2 φορές το μήνα Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο.
Ειδικότερα για την συντήρηση του χλοοτάπητα του Γηπέδου Γ. Δέδε, της Δ.Ε. Παλλήνης (Ενδεικτικός Β) θα ισχύουν
τα κάτωθι:
1) Τ.Π.1 Η εργασία που αφορά το αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείομηχάνημα, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και με την
έγκριση της υπηρεσίας.
2) Τ.Π. 2 Ο αερισµός θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα
διαθέτουν επιµήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος θα δημιουργούν διόδους για
την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξαρτημάτων θα κυµαίνεται
από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται περί τα 15-20cm ανάλογα με το βαθμό της
συμπίεσης. Η εργασία θα γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την
ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση.
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Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που
θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα Ιανουάριο, Μάιο, Οκτώβριο και με την έγκριση της υπηρεσίας.
3) Τ.Π. 3. Η εργασία που περιλαμβάνει την επισπορά καθορίζεται στα κατωτέρω στάδια:
1ο στάδιο: γίνεται βαθύ κούρεμα του χλοοτάπητα καθώς και καθαρίζεται το σύνολο της επιφάνειας από
σκουπίδια, πέτρες κ.α. Εάν ο υπάρχων χλοοτάπητας επιθυμούμε να παραμείνει και να ενσωματωθεί ένα
ύψος κουρέματος που προτείνεται είναι τα 2,5cm. (Εάν υπάρχουν ζιζάνια τα οποία θέλουμε να τα
καταπολεμήσουμε χημικά εννοείται ότι ο ψεκασμός προηγείται κάποιες ημέρες από την έναρξη των
εργασιών επισποράς.)
2ο στάδιο: Αφού προηγηθεί μία βαριά άρδευση μετά από 1-2 περίπου ώρες κάνουμε έναν καλό
επιφανειακό αερισμό (ξάρισμα) με μηχάνημα το οποίο φέρει μαχαίρια κάθετης κοπής.
3ο στάδιο: Αερισμός του εδάφους σύμφωνα με τις Τ.Π. 2
4ο στάδιο: Εφαρμογή ομοιόμορφης στρώσης με υλικό επισποράς. Ο διεθνής όρος είναι top dressing,
μπορεί να το ακούσετε και σαν «καπάκι». Οι διανομείς του υλικού ονομάζονται αμμοδιανομείς και
κατανέμουν ομοιόμορφα το μίγμα σε όλη την επιφάνεια επισποράς. Το βασικό μίγμα που κυρίως
χρησιμοποιείται είναι καθαρή άμμος ποταμού και περασμένη από κόσκινο καθώς και ψιλοχωματισμένη
μαύρη τύρφη τα οποία αναμειγνύονται με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου να είναι μεγαλύτερο.
Σε κάθε περίπτωση οι κόκκοι των υλικών του μίγματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 3mm. Σε άλλες
χώρες χρησιμοποιούνται στο μίγμα και άλλα οργανικά υλικά όπως τριμμένη φλούδα δένδρων κ.α..
Παρασκευάζονται δε και πωλούνται έτοιμα μίγματα για top dressing. Το συνιστώμενο πάχος για τα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα είναι 3-5mm. Η Αμερικάνικη πρακτική συνήθως μας συνιστά διπλάσια
ποσότητα. Η εφαρμογή του υλικού εάν έχουν δημιουργηθεί οπές από την εφαρμογή μηχανήματος που
κάνει εξαγωγή κυλίνδρων (καροτιέρα) εννοείται ότι γεμίζουν με το καινούργιο υλικό.
5ο στάδιο: εκτέλεση σποράς. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι απαραίτητη η χρήση μιας καλής
μηχανής επισποράς. Η μηχανή αυτή δεν πρέπει να είναι μια απλή σπαρτική αλλά πρέπει να κάνει
συγχρόνως τρεις εργασίες: Α) να κάνει τομές στο έδαφος Β) να τοποθετεί τον σπόρο και Γ) να θάβει τον
σπόρο και να αποκαθιστά την τελική επιφάνεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαραίτητες είναι και οι
προσεκτικές δοκιμές για την ποσότητα του σπόρου. Για τα Ελληνικά δεδομένα εάν διατηρούμε τον παλιό
χλοοτάπητα ο οποίος έχει μια ανεκτή πυκνότητα και εφόσον το κύριο είδους στο μίγμα μας είναι η Festuca
Arundinacea τα 25gr ανά τετραγωνικό είναι μία καλή κατεύθυνση. Φυσικά η ποσότητα μπορεί να μειωθεί ή
να αυξηθεί ανάλογα των συνθηκών και του είδους του σπόρου.
6ο στάδιο: δεύτερη εφαρμογή στρώσης με υλικό επισποράς top dressing. Η φάση αυτή μπορεί να
παραληφθεί εάν ο σπόρος έχει καλυφθεί και αν τα επίπεδα έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Σίγουρα δεν
κάνει κακό αλλά για τα Ελληνικά δεδομένα τα κοστολόγια των εργασιών είναι καθοριστικά.
7ο στάδιο: τελικές εργασίες. Λίπανση, εφαρμογή εντομοκτόνου για την προστασία του σπόρου και ελαφρύ
κυλίνδρισμα εάν κριθεί απαραίτητο. Σχετικά με την λίπανση για να αποφευχθεί το ξεχωριστό πέρασμα με
λιπασματοδιανομέα μπορεί να ενσωματωθεί το απαραίτητο λίπασμα στο υλικό επισποράς και να
εφαρμοστεί ή στο 4ο ή στο 6ο στάδιο. Αρχίζουμε αμέσως αρδεύσεις μετά το 7ο στάδιο, οι αρδεύσεις
πρέπει να είναι προσεκτικές και συνεχείς όπως όταν θέλουμε να φυτρώσει ένας νέος χλοοτάπητας. Κατά
την φάση της άρδευσης δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε σημεία που συγκεντρώνεται νερό ούτε σημεία που
μένουν στεγνά για ώρα.
8ο στάδιο: αρχική συντήρηση. Εφόσον βλαστήσει η επισπορά πρέπει να κάνουμε γρήγορα το πρώτο
κούρεμα. Όσο νωρίτερα γίνει το πρώτο κούρεμα τόσο νωρίτερα θα εγκατασταθεί και θα αδελφώσει ο νέος
χλοοτάπητα με καλό χλοοκοπτικό τρακτέρ και με καινούργια μαχαίρια η χρησιμοποιώντας θαμνοκοπτικό
χεριού (μεσινέζα). Στην εφαρμογή αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με έμπειρο χειριστή που έχει
σταθερό χέρι διότι αν η μεσινέζα ακουμπά στο έδαφος τότε υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί και να
μην αναβλαστήσει το νέο φυτό Σε περίπτωση αποτυχίας ο ανάδοχος επιβάλλεται να επαναλάβει την
επισπορά στο σύνολο
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4) Τ.Π. 4 Η εργασία λίπανσης χλοοτάπητα με εργάτες περιλαμβάνει την αξία του λιπάσματος, τη μεταφορά,
και την ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα 7 φορές το έτος και με την έγκριση της
Υπηρεσίας.
5) Τ.Π. 5 Η εργασία του κουρέματος, περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος 2-4 εκ,
με χλοοκοπτική μηχανή και με επικαθούμενο χλοοκοπτικό συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης
από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα με συχνότητα 1 φορά
την εβδομάδα τουλάχιστον.
6) Τ.Π.6 Η εργασία καταστροφής, (βοτανίσματος), των ζιζανίων αναφέρεται στην αφαίρεση με τα χέρια, όλων
των ζιζανίων, που βρίσκονται στην επιφάνεια του χλοοτάπητα ή σε τυχόν ακάλυπτη έκταση και την
απομάκρυνση αυτών σε σακούλες σε μέρος που επιτρέπεται. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού των σακούλων, των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν με
μέγιστη συχνότητα 3 φορές ανά έτος, (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Οκτώβριος ή όταν και αν η Υπηρεσία το
θεωρήσει σκόπιμο).
7) Τ.Π. 7 Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και
αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται
στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάρίο,
Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Σε περίπτωση έλλειψης νερού λόγω βλάβης αντλιών ή και πρωτογενούς
συστήματος άρδευσης ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να ποτίζει με βυτίο δικό του.
8) Τ.Π. 8 Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική
εφαρμογή βιολογικών μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση
ασθενειών σε χλοοτάπητα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν που θα γίνουν για 2 φορές
κατά τη διάρκεια του 12μήνου κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή καλοκαιριού και με την έγκριση της
υπηρεσίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9) Τ.Π. 9 Η εργασία διαγράμμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά για την
πλήρη γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό, να αντανακλά στο φωτισμό, με
πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά έως τριάντα -30 - εφαρμογές ανά έτος, εφόσον απαιτηθεί. Οι εργασίες
θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Επίσημης
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου. Η δαπάνη για την προμήθεια των
υλικών, η εργασία χάραξης και η γραμμογράφηση, θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
βαραίνει τον ανάδοχο.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για τον μη τραυματισμό των φυτών από την μεσινέζα.
Σε περίπτωση τραυματισμού φυτού κατά το βοτάνισμα ή από έλλειψη ύδατος και την εν συνεχεία ξήρανση αυτού
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με φυτό ανάλογου μεγέθους και κατόπιν εγκρίσεως
από την Υπηρεσία.
Οι μήνες αναφέρονται σε ωρολογιακή ροή του χρόνου και αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τις εργασίες πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το συνεργείο, προκειμένου να
φέρει σε πέρας την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών καθώς επίσης να είναι διαθέσιμο το απαραίτητο νόμιμο
απασχολούμενο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας.
Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα και με ευθύνη του συνεργείου του
αναδόχου.
Στην περίπτωση κατά την οποία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων ή ειδικών συνθηκών, προκύψουν βλάβες
άρδευσης-ύδρευσης στην περιοχή τα ποτίσματα και τα κουρέματα του χλοοτάπητα, των θάμνων-μπορντούρων και
τα βοτανίσματα θα μετατίθενται σε μετέπειτα ή προηγούμενες ημερομηνίες ανάλογα, με απώτερο σκοπό την
οικονομία ύδατος, τη μη εφαρμογή περιττών κουρεμάτων-κλαδεμάτων και την όσο το δυνατόν αειφόρο ανάπτυξη
του πράσινου με εντολή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ισχυρής προσβολής σε χλοοτάπητα, (άρθρο 5 ο),
μυκητολογικών ή άλλων ασθενειών τυχόν επαναλήψεις που χρειαστούν να γίνουν δεν χρεώνονται. Ανάλογα δεν
είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι προαναφερόμενες εργασίες με εντολή της Υπηρεσίας. Για τις εργασίες
πρασίνου στα πεζοδρόμια της Λ. Μαραθώνος ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να αιτηθεί άδεια μερικής κατάληψης
οδοστρώματος ή ότι άλλο απαιτείται από την Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια
των βοτανισμάτων ο ανάδοχος είναι υπόχρεος όπως άμεσα επιδιορθώσει βλάβη που τυχόν προξενήσει στο
υπόγειο ή υπέργειο σύστημα άρδευσης. Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να παραλάβει την Υπηρεσία Συντήρησης
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Πρασίνου σε οποιαδήποτε κατάσταση ευρίσκεται ο χλοοτάπητας καθώς και το σύστημα άρδευσης, (αυτόματο ή μη
πότισμα) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Τυχόν επανασπορές ή ενέργειες για την αναβάθμιση του χλοοτάπητα με
απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη του, (επιπρόσθετη λίπανση, βοτάνισμα με τα χέρια, αερισμός κ.α.) ή
συντήρηση θάμνων που τυχόν έχει φυτέψει επιπρόσθετα η Υπηρεσία δεν χρεώνονται. Για τον ευπρεπισμό των
κοινόχρηστων χώρων που αναφέρονται στην προμέτρηση εργασιών ο ανάδοχος είναι υπόχρεος όπως αφαιρεί
άγρια χόρτα που εκφύονται μεταξύ των αρμών των πλακών ή μεταξύ δέντρων, θάμνων και πλακών κοινοχρήστων
χώρων ή μεταξύ κρασπεδορείθρων και αρμών.
Στην άρδευση των φυτών στους χώρους περιλαμβάνονται και τα δέντρα που εκφύονται στους χώρους σύμφωνα
με τις προμετρήσεις εργασιών.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που
χρησιμοποιεί είτε προς τρίτα πρόσωπα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και κατά τη διαδρομή
προς αυτές. Σε περίπτωση απωλειών, ατυχημάτων, ξήρανσης θάμνων ή μπορντούρας θάμνων ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να αντικαταστήσει τα φυτά με ίδια είδη και σε μέγεθος ανάλογο με τα
ζημιωθέντα φυτά και με την έγκριση της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:
α. Ο Δήμος Παλλήνης:
1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα
πεδία.
2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της
διακήρυξης.

β. Ο οικονομικός φορέας:
1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην
ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ
του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
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2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί
από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με
χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά,
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού:
Αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf, είτε με το ανέβασμα του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το
δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που
επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.
β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α
του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (βγ) του παρόντος άρθρου
(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και
υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.
(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του
παρόντος άρθρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/της (φυσικού προσώπου)………………………………………………………………………………
Ή
Της εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από ……………………………………………………………………………………………..………,
με έδρα τ…………………………………………………..οδός…………………….……………………………… αριθμ.:……,Τ.Κ…………,
τηλ.………………………….……….……………………..………………..…………, fax …………………………………………..………..……
email…………………………………………
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2020)»
Προεκτιμώμενης Αμοιβής:
365.474,44 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

1. Την προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται ανωτέρω.
2. Τα συμβατικά τεύχη.
3. Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικά όλους τους όρους συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με την προκήρυξη.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους, υποβάλουμε την προσφορά για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας συνολικά
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)……………………………………… (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλυτικά τις Τιμές επί του Προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

A
/
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Εργασία
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ
ΤΗ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟ)
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
)
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΡΑΙΩΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
THATCH)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΜΗΣ
ΘΑΜΝΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΣΕ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠ

Σύνολ
οΑ
και Β

Ποσότητα
(προαίρεσ
ης Γ)

Επαναλήψ
εις
(προαίρεσ
ης Γ)

Μονάδ
α Μετρ.

Ποσότητα Τιμή

Στρέμμα

1919,84

7

3

Στρέμμα

10546,60

7

50

Στρέμμα

88,56

0

0

Στρέμμα

169,34

14

3

Στρέμμα

73,84

14

2

Στρέμμα

88,44

14

2

Τεμ

73090

2800

4

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

44370

3800

4

Τεμ

1481346

3500

23

55

Σύνολο
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ς (Γ)
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ΟΙΗΜΕΝΟ)

1
0

1
1

1
2
1
3
1
4
1
5

1
6
1
7

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩ
Ν ΛΕΚΑΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
Υ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ
ΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ
ΑΕΡΙΣΜΟ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΕΠΙΣΠΟΡΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
(ΕΡΓΑΤΕΣ)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙ
Σ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Συνολο
Στρεμμάτων
Σύνολο Τεμ.
Σύνολο
Τρέχον Μέτρο
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ

Τεμ

96632

0

0

Τεμ

5844

100

1

Στρέμμα

720,05

40

4

Τεμ

26154

200

1

Στρέμμα

21,9

14

1

Στρέμμα

29,2

7

1

Στρέμμα

21,9

10

5

Στρέμμα

365

7,3

3

14044,67
1683066,
00

96,00
6600,00

44370,00

3800,00

Α+Β

Γ
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Α+Β

Α+Β

Η ισχύς της παρούσας προσφοράς είναι …….

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την
ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……...........
(διεύθυνση) ……………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση
.......................

νομικού

προσώπου]:

(πλήρη

επωνυμία)
, ΑΦΜ: .................

(διεύθυνση) …………………..…….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
.....................
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
....................................................

Ενδιαφέροντος
6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα
τμήμα/τα
παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1.

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
μελέτης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

4

όπως. υποσ. 3.

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ

7

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε
προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16).

10

Άρθρο 72 Ν. 4412/2016.

11
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /

Ημερομηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
................
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .....
, ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................…….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……………….

, ΑΦΜ:

….................

(διεύθυνση).......................…….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ...................

, ΑΦΜ: .................

.
(διεύθυνση)...
...

(διεύθυνση)...
β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ...................... .
(διεύθυνση)...
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... .

(συμπληρώνεται με όλα τα

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ
.....
σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

8

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Μελέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.:

33/2020

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου, (2020)

KA:. 35.6262.0003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (24%) : 365.474,44 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου
(2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛ.:

33/

Κ.Α. :

2020

35-6262.0003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή εταιρίες, για την
συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων, των δέντρων και των μπορντούρων των δημοτικών χώρων του
Δήμου Παλλήνης με σκοπό την βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των
κοινοχρήστων χώρων που περιγράφονται στη συνέχεια.
Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση εργασιών.
Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το
συνεργείο, προκειμένου να φέρει σε πέρας την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας καθώς επίσης να είναι
διαθέσιμο και το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την
επίβλεψη και τις εντολές της υπηρεσίας.
Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα, (σε καθημερινή βάση) και με
ευθύνη του συνεργείου.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου και
καταρτισμένου προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.
Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της
απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 365.474,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
υπολογίστηκε με τιμές αγοράς.
Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης πρασίνου μέχρι το ύψος των 30.000,00€ θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 του Δήμου Παλλήνης με Κ.Α. 35.6262.0003 και το υπόλοιπο ποσό
ύψους 335.474,44€ θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του επόμενου έτους, 2021.
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 13,74%. Το δικαίωμα
προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της μελέτης συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί,
ανέρχεται στο ποσό των 294.737,45€ πλέον ΦΠΑ 24% , σύνολο 365.474,44 €
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση νέου Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα», καθώς και του Ν.3852/2010, (Καλλικράτης).
Κωδικός NUTS κύριου τόπου
εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305. Πηγή χρηματοδότησης τακτικά έσοδα.
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Οι ανωτέρω υπηρεσίες εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία «Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου», όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και έχουν τον εξής κωδικό CPV:.
1. CPV 77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο α/α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου
(2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛ.:

33/

Κ.Α. :

2020

35-6262.0003

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή εταιρίες, για την
συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων και των μπορντούρων των δημοτικών χώρων του Δήμου
Παλλήνης με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων που
περιγράφονται στη συνέχεια. Για την συντήρηση του χλοοτάπητα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
Α) Η εργασία του κουρέματος, περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος 2-4 εκ, με
χλοοκοπτική μηχανή και με επικαθούμενο χλοοκοπτικό συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από
το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα με συχνότητα
2,2,3,3,3,3,3,2,2,1,1,1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο αντίστοιχα.
Β) Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και
αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη
προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάρίο, Φεβρουαρίου
αντίστοιχα.
Γ) Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (χειροκίνητο) περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο
των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή
των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη
προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου
αντίστοιχα.
Δ) Η εργασία λίπανσης χλοοτάπητα με εργάτες περιλαμβάνει την αξία του λιπάσματος, τη μεταφορά, και
την ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα 1 φορά κατά τον μήνα Μάιο και 1 φορά
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.
Ε) Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή
βιολογικών μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών σε
χλοοτάπητα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των
εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν που θα γίνουν για 1 φορά κατά τη διάρκεια του
12μήνου κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή καλοκαιριού και με την έγκριση της υπηρεσίας και σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
ΣΤ) Η εργασία που αφορά το αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείομηχάνημα, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα Απρίλιο ή Οκτώβριο και με την έγκριση της υπηρεσίας.
Η) Η εργασία ανανέωσης (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης, παλαιών και νέων θάμνων ανεξαρτήτου
ύψους, περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, την επάλειψη των τομών καθώς και τη δαπάνη για την
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απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση
επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά τους μήνες 1) Φεβρουάριο-Μάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3)
Ιούνιο-Ιούλιο 4) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) Οκτώβριο-Νοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Θ) Η εργασία διαμόρφωσης φυτών σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψαλίδι
μπορντούρας περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά τους
μήνες 1) Φεβρουάριο-Μάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3) Ιούνιο-Ιούλιο 4) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) ΟκτώβριοΝοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Ι) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού, με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο)
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου
δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης)
σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1,
2, 4, 10, 10,10, 4, 2, 1, 1,1, 1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Κ) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο)
περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο τον βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του
επίγειου ή υπόγειου δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή
απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους στις εκτάσεις που αναφέρονται στη
προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10, 4, 2, 1, 1,1, 1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου
αντίστοιχα.
Λ) Η εργασία σχηματισμού λεκανών άρδευσης περιλαμβάνει το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, δηλ. την
εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και διάμετρο ανάλογα το είδος και
μέγεθος του φυτού και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την
εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού. Το άνοιγμα λάκκων θα γίνετε μία φορά των μήνα Απρίλιο ή Μάιο και με την έγκριση της
Υπηρεσίας.
Μ) Η εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού, δηλαδή η κοπή
των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί ή στο κάτω μέρος
(θάμνων, μπορντούρας, δέντρων) και η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους όπου επιτρέπεται, περιλαμβάνει όλες τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τα βοτανίσματα θα γίνονται κατά τους μήνες 1) Φεβρουάριο-Μάρτιο, 2) Απρίλιο-Μάιο, 3) Ιούνιο-Ιούλιο 4)
Αύγουστο-Σεπτέμβριο 5) Οκτώβριο-Νοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Ν) Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με βυτίο περιλαμβάνει την αξία, τη μεταφορά του νερού, τη σταλία και
το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής με ποσότητα 15 lt ανά φυτό. Θα γίνετε και πρόβλεψη ανάλογα
το είδος του φυτού, την ποικιλία, το μέγεθος και τις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής.
Προβλέπονται 6 αρδεύσεις στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 2,2,2
φορές το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
Ειδικότερα για την συντήρηση του χλοοτάπητα του Γηπέδου Γ. Δέδε, της Δ.Ε. Παλλήνης (Ενδεικτικός Β)
θα ισχύουν τα κάτωθι:
10) Τ.Π.1 Η εργασία που αφορά το αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο
εργαλείο- μηχάνημα, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάιο,
Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και με την έγκριση της υπηρεσίας.
11) Τ.Π. 2 Ο αερισµός θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα
διαθέτουν επιµήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος θα δημιουργούν
διόδους για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των
εξαρτημάτων θα κυµαίνεται από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται περί τα
15-20cm ανάλογα με το βαθμό της συμπίεσης. Η εργασία θα γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα
του χλοοτάπητα και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια
που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
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προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το μήνα
Ιανουάριο, Μάιο, Οκτώβριο και με την έγκριση της υπηρεσίας.
12) Τ.Π. 3. Η εργασία που περιλαμβάνει την επισπορά καθορίζεται στα κατωτέρω στάδια:
1ο στάδιο: γίνεται βαθύ κούρεμα του χλοοτάπητα καθώς και καθαρίζεται το σύνολο της επιφάνειας
από σκουπίδια, πέτρες κ.α. Εάν ο υπάρχων χλοοτάπητας επιθυμούμε να παραμείνει και να
ενσωματωθεί ένα ύψος κουρέματος που προτείνεται είναι τα 2,5cm. (Εάν υπάρχουν ζιζάνια τα οποία
θέλουμε να τα καταπολεμήσουμε χημικά εννοείται ότι ο ψεκασμός προηγείται κάποιες ημέρες από
την έναρξη των εργασιών επισποράς.)
2ο στάδιο: Αφού προηγηθεί μία βαριά άρδευση μετά από 1-2 περίπου ώρες κάνουμε έναν καλό
επιφανειακό αερισμό (ξάρισμα) με μηχάνημα το οποίο φέρει μαχαίρια κάθετης κοπής.
3ο στάδιο: Αερισμός του εδάφους σύμφωνα με τις Τ.Π. 2
4ο στάδιο: Εφαρμογή ομοιόμορφης στρώσης με υλικό επισποράς. Ο διεθνής όρος είναι top dressing,
μπορεί να το ακούσετε και σαν «καπάκι». Οι διανομείς του υλικού ονομάζονται αμμοδιανομείς και
κατανέμουν ομοιόμορφα το μίγμα σε όλη την επιφάνεια επισποράς. Το βασικό μίγμα που κυρίως
χρησιμοποιείται είναι καθαρή άμμος ποταμού και περασμένη από κόσκινο καθώς και
ψιλοχωματισμένη μαύρη τύρφη τα οποία αναμειγνύονται με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της
άμμου να είναι μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση οι κόκκοι των υλικών του μίγματος δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτεροι των 3mm. Σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται στο μίγμα και άλλα οργανικά υλικά
όπως τριμμένη φλούδα δένδρων κ.α.. Παρασκευάζονται δε και πωλούνται έτοιμα μίγματα για top
dressing. Το συνιστώμενο πάχος για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα είναι 3-5mm. Η
Αμερικάνικη πρακτική συνήθως μας συνιστά διπλάσια ποσότητα. Η εφαρμογή του υλικού εάν έχουν
δημιουργηθεί οπές από την εφαρμογή μηχανήματος που κάνει εξαγωγή κυλίνδρων (καροτιέρα)
εννοείται ότι γεμίζουν με το καινούργιο υλικό.
5ο στάδιο: εκτέλεση σποράς. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι απαραίτητη η χρήση μιας καλής
μηχανής επισποράς. Η μηχανή αυτή δεν πρέπει να είναι μια απλή σπαρτική αλλά πρέπει να κάνει
συγχρόνως τρεις εργασίες: Α) να κάνει τομές στο έδαφος Β) να τοποθετεί τον σπόρο και Γ) να θάβει
τον σπόρο και να αποκαθιστά την τελική επιφάνεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαραίτητες είναι
και οι προσεκτικές δοκιμές για την ποσότητα του σπόρου. Για τα Ελληνικά δεδομένα εάν
διατηρούμε τον παλιό χλοοτάπητα ο οποίος έχει μια ανεκτή πυκνότητα και εφόσον το κύριο είδους
στο μίγμα μας είναι η Festuca Arundinacea τα 25gr ανά τετραγωνικό είναι μία καλή κατεύθυνση.
Φυσικά η ποσότητα μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα των συνθηκών και του είδους του
σπόρου.
6ο στάδιο: δεύτερη εφαρμογή στρώσης με υλικό επισποράς top dressing. Η φάση αυτή μπορεί να
παραληφθεί εάν ο σπόρος έχει καλυφθεί και αν τα επίπεδα έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Σίγουρα
δεν κάνει κακό αλλά για τα Ελληνικά δεδομένα τα κοστολόγια των εργασιών είναι καθοριστικά.
7ο στάδιο: τελικές εργασίες. Λίπανση, εφαρμογή εντομοκτόνου για την προστασία του σπόρου και
ελαφρύ κυλίνδρισμα εάν κριθεί απαραίτητο. Σχετικά με την λίπανση για να αποφευχθεί το
ξεχωριστό πέρασμα με λιπασματοδιανομέα μπορεί να ενσωματωθεί το απαραίτητο λίπασμα στο
υλικό επισποράς και να εφαρμοστεί ή στο 4ο ή στο 6ο στάδιο. Αρχίζουμε αμέσως αρδεύσεις μετά το
7ο στάδιο, οι αρδεύσεις πρέπει να είναι προσεκτικές και συνεχείς όπως όταν θέλουμε να φυτρώσει
ένας νέος χλοοτάπητας. Κατά την φάση της άρδευσης δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε σημεία που
συγκεντρώνεται νερό ούτε σημεία που μένουν στεγνά για ώρα.
8ο στάδιο: αρχική συντήρηση. Εφόσον βλαστήσει η επισπορά πρέπει να κάνουμε γρήγορα το πρώτο
κούρεμα. Όσο νωρίτερα γίνει το πρώτο κούρεμα τόσο νωρίτερα θα εγκατασταθεί και θα αδελφώσει
ο νέος χλοοτάπητα με καλό χλοοκοπτικό τρακτέρ και με καινούργια μαχαίρια η χρησιμοποιώντας
θαμνοκοπτικό χεριού (μεσινέζα). Στην εφαρμογή αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με έμπειρο
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χειριστή που έχει σταθερό χέρι διότι αν η μεσινέζα ακουμπά στο έδαφος τότε υπάρχει πιθανότητα να
καταστραφεί και να μην αναβλαστήσει το νέο φυτό Σε περίπτωση αποτυχίας ο ανάδοχος
επιβάλλεται να επαναλάβει την επισπορά στο σύνολο
13) Τ.Π. 4 Η εργασία λίπανσης χλοοτάπητα με εργάτες περιλαμβάνει την αξία του λιπάσματος, τη
μεταφορά, και την ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα 7 φορές το έτος και
με την έγκριση της Υπηρεσίας.
14) Τ.Π. 5 Η εργασία του κουρέματος, περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος
2-4 εκ, με χλοοκοπτική μηχανή και με επικαθούμενο χλοοκοπτικό συμπεριλαμβανομένης και της
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα
με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον.
15) Τ.Π.6 Η εργασία καταστροφής, (βοτανίσματος), των ζιζανίων αναφέρεται στην αφαίρεση με τα
χέρια, όλων των ζιζανίων, που βρίσκονται στην επιφάνεια του χλοοτάπητα ή σε τυχόν ακάλυπτη
έκταση και την απομάκρυνση αυτών σε σακούλες σε μέρος που επιτρέπεται. Στην εργασία
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού των σακούλων, των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν με μέγιστη συχνότητα 3 φορές ανά έτος, (Φεβρουάριος, Ιούνιος,
Οκτώβριος ή όταν και αν η Υπηρεσία το θεωρήσει σκόπιμο).
16) Τ.Π. 7 Η εργασία άρδευσης χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης, (προμήθεια
και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης), στις εκτάσεις που
αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30, 30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές
το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου, Ιανουάρίο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Σε περίπτωση έλλειψης νερού λόγω βλάβης
αντλιών ή και πρωτογενούς συστήματος άρδευσης ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να ποτίζει με βυτίο
δικό του.
17) Τ.Π. 8 Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική
εφαρμογή βιολογικών μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση
ασθενειών σε χλοοτάπητα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν που θα γίνουν για 2
φορές κατά τη διάρκεια του 12μήνου κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή καλοκαιριού και με την
έγκριση της υπηρεσίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
18) Τ.Π. 9 Η εργασία διαγράμμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά
για την πλήρη γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό, να αντανακλά στο
φωτισμό, με πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά έως τριάντα -30 - εφαρμογές ανά έτος, εφόσον
απαιτηθεί. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου. Η
δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, η εργασία χάραξης και η γραμμογράφηση, θα γίνουν
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και βαραίνει τον ανάδοχο.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για τον μη τραυματισμό των φυτών από την μεσινέζα.
Σε περίπτωση τραυματισμού φυτού κατά το βοτάνισμα ή από έλλειψη ύδατος και την εν συνεχεία
ξήρανση αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με φυτό ανάλογου μεγέθους
και κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία.
Οι μήνες αναφέρονται σε ωρολογιακή ροή του χρόνου και αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τις εργασίες πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το συνεργείο,
προκειμένου να φέρει σε πέρας την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών καθώς επίσης να είναι
διαθέσιμο το απαραίτητο νόμιμο απασχολούμενο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα έχει την
έγκριση της υπηρεσίας.
Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα και με ευθύνη του συνεργείου
του αναδόχου.
Στην περίπτωση κατά την οποία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων ή ειδικών συνθηκών, προκύψουν βλάβες
άρδευσης-ύδρευσης στην περιοχή τα ποτίσματα και τα κουρέματα του χλοοτάπητα, των θάμνωνμπορντούρων και τα βοτανίσματα θα μετατίθενται σε μετέπειτα ή προηγούμενες ημερομηνίες ανάλογα, με
απώτερο σκοπό την οικονομία ύδατος, τη μη εφαρμογή περιττών κουρεμάτων-κλαδεμάτων και την όσο το
δυνατόν αειφόρο ανάπτυξη του πράσινου με εντολή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ισχυρής προσβολής σε
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χλοοτάπητα, (άρθρο 5ο), μυκητολογικών ή άλλων ασθενειών τυχόν επαναλήψεις που χρειαστούν να γίνουν
δεν χρεώνονται. Ανάλογα δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι προαναφερόμενες εργασίες με εντολή της
Υπηρεσίας. Για τις εργασίες πρασίνου στα πεζοδρόμια της Λ. Μαραθώνος ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να
αιτηθεί άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος ή ότι άλλο απαιτείται από την Περιφέρεια σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια των βοτανισμάτων ο ανάδοχος είναι υπόχρεος όπως άμεσα
επιδιορθώσει βλάβη που τυχόν προξενήσει στο υπόγειο ή υπέργειο σύστημα άρδευσης. Ο ανάδοχος είναι
υπόχρεος να παραλάβει την Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου σε οποιαδήποτε κατάσταση ευρίσκεται ο
χλοοτάπητας καθώς και το σύστημα άρδευσης, (αυτόματο ή μη πότισμα) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
Τυχόν επανασπορές ή ενέργειες για την αναβάθμιση του χλοοτάπητα με απώτερο σκοπό την αειφόρο
ανάπτυξη του, (επιπρόσθετη λίπανση, βοτάνισμα με τα χέρια, αερισμός κ.α.) ή συντήρηση θάμνων που
τυχόν έχει φυτέψει επιπρόσθετα η Υπηρεσία δεν χρεώνονται. Για τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων
χώρων που αναφέρονται στην προμέτρηση εργασιών ο ανάδοχος είναι υπόχρεος όπως αφαιρεί άγρια χόρτα
που εκφύονται μεταξύ των αρμών των πλακών ή μεταξύ δέντρων, θάμνων και πλακών κοινοχρήστων
χώρων ή μεταξύ κρασπεδορείθρων και αρμών.
Στην άρδευση των φυτών στους χώρους περιλαμβάνονται και τα δέντρα που εκφύονται στους χώρους
σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που
χρησιμοποιεί είτε προς τρίτα πρόσωπα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και κατά τη
διαδρομή προς αυτές. Σε περίπτωση απωλειών, ατυχημάτων, ξήρανσης θάμνων ή μπορντούρας θάμνων ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να αντικαταστήσει τα φυτά με ίδια είδη και σε μέγεθος
ανάλογο με τα ζημιωθέντα φυτά και με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω προϋποθέσεις.
2. Να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας πρασίνου τάξης Α2 και άνω, σε περίπτωση
κοινοπραξίας θα γίνονται δεκτές κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο εργοληπτικών
επιχειρήσεων με πτυχία Α1 για έργα Πρασίνου (αναβάθμιση), με την προϋπόθεση ότι
κάθε μία από αυτές θα συμμετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 30% στην υπό σύσταση
κοινοπραξία.
3. Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων
εργασιών.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου και
καταρτισμένου γεωπονικού προσωπικού ώστε να επιτυγχάνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών και
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα
μηχανήματα, υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους, θα τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.
ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο Α/Α/ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου
(2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛ.:

33/

Κ.Α. :

2020

35-6262.0003

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
.
3.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται:


Η αξία των ημερομισθίων του προσωπικού, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του Ι.Κ.Α ,
επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κλπ.




Το κόστος της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο.
Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρεται στο παρακάτω
άρθρο.



Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού,
την επισκευή, την λειτουργία και την μεταφορά τους επί τόπου στον χώρο εργασίας καθώς και τις
δαπάνες για ενοίκια κλπ. που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο.



Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού.



Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση

Στο παρόν Τιμολόγιο ελήφθησαν υπόψη οι τιμές εμπορίου.
4.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΟΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΘΟΥΜΕΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
~ Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική
μηχανή και επικαθούμενο χλοοκοπτικό
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης των
προϊόντων που προκύπτουν από την εργασία με συχνότητα σύμφωνα με τις παραγράφους Α και
Τ.Π. 5 των τεχνικών προδιαγραφών.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(35,00)
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ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~ Η εργασία άρδευσης ενός στρέμματος χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο)
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου
άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών
άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα σύμφωνα με
τις παραγράφους Β και Τ.Π. 7 των τεχνικών προδιαγραφών.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,50)

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός στρέμματος χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες, (χειροκίνητο) περιλαμβάνει
το άνοιγμα και κλείσιμο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου
άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών
άρδευσης), στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 4, 10, 15, 30,
30, 30, 15, 10, 8, 4, 4, 4 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,80)

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
~Η εργασία λίπανσης με εργάτες περιλαμβάνει, την αξία του λιπάσματος, τη μεταφορά, και την
ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

(21,00)

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
~Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική
εφαρμογή βιολογικών μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση
ασθενειών σε χλοοτάπητα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ:

ΤΡΙΑΝΤΑ

(30,00)

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΑΡΑΙΩΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ THATCH)
~ Η εργασία αφορά στο αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμό του thatch) με κατάλληλο εργαλείο
και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
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ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(22,00)

ΑΡΘΡΟ 7ΟΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ
~ Η εργασία ανανέωσης (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης, παλαιών και νέων θάμνων
ανεξαρτήτου ύψους, περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί,
των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, την επάλειψη των τομών καθώς
και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε
οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση που επιτρέπεται.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΑΜΝΟ :
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ

ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ

(1,20)

ΑΡΘΡΟ 8ΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
~ Η εργασία διαμόρφωσης φυτών σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψαλίδι
μπορντούρας περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τη δαπάνη για την απομάκρυνση των προϊόντων
κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση που επιτρέπεται.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(0,50)

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο)
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου ή
υπόγειου δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών
υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε κλίση εδάφουςστις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση
εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10,4, 2, 1, 1,1,1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο,
Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ:ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(0,008)

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη
αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο τον βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος
και τη συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου δικτύου άρδευσης, (προμήθεια και αλλαγή των
σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλειών υλικών άρδευσης) σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους στις
εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 1, 2, 4, 10, 10,10,4, 2, 1,
1,1,1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ:ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
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ΑΡΘΡΟ 11Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ
~Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, δηλ. την εκσκαφή του εδάφους
γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και διάμετρο ανάλογα το είδος και μέγεθος του
φυτού και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση
και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ

(0,80)

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
~Στην εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού,
περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί ή στο κάτω μέρος (θάμνων, μπορντούρας, δέντρων) και η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε
χώρους όπου επιτρέπεται, περιλαμβάνονται δε όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ

(37,00)

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
~Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με βυτίο περιλαμβάνει την αξία του νερού, τη μεταφορά, τη
σταλία και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής με ποσότητα 15 lt ανά φυτό στις εκτάσεις
που αναφέρονται στη προμέτρηση εργασιών με συχνότητα 2,2,2 φορές το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΥΤΟ :
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ, ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΕΝΝΙΑ

(0,09)

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΑΕΡΙΣΜΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία του αερισµού θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων
μηχανημάτων που θα διαθέτουν επιµήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο
έδαφος θα δημιουργούν διόδους για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων.
Το μήκος των εξαρτημάτων θα κυµαίνεται από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα
προσαρμόζεται περί τα 15-20cm ανάλογα με το βαθμό της συμπίεσης. Η εργασία θα γίνεται
εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί
κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση. Περιλαμβάνει όλες τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ

(18,00)

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία της επισποράς του χλοοτάπητα σύνίσταται από το σύνολο των σταδίων Τ.Π. 1 έως
και Τ.Π. 8 που αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
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ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ

(180,00)

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΕΡΓΑΤΕΣ)
~ Η εργασία καταστροφής, (βοτανίσματος), των ζιζανίων αναφέρεται στην αφαίρεση με τα χέρια,
όλων των ζιζανίων, που βρίσκονται στην επιφάνεια του χλοοτάπητα ή σε τυχόν ακάλυπτη έκταση
και την απομάκρυνση αυτών σε σακούλες σε μέρος που επιτρέπεται. Στην εργασία
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού των σακούλων, των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ

(50,00)

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
~ Η εργασία διαγράμμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά για
την πλήρη γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό, να αντανακλά στο
φωτισμό, με πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά έως τριάντα -30 - εφαρμογές ανά έτος, εφόσον
απαιτηθεί. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου.
Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, η εργασία χάραξης και η γραμμογράφηση, θα γίνουν
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και βαραίνει τον ανάδοχο.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ :
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

(14,00)

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο Α/Α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου
(2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛ.:

33/

Κ.Α. :

2020

35-6262.0003

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της Υπηρεσίας)
Αφορά την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Παλλήνης, σε τακτική βάση, με εξοπλισμό που θα διαθέτει ο ανάδοχος και συγκεκριμένα στους χώρους
που αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με :






Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016) Τευχ. Α με τυχόν επικαιροποιήσεις αυτού.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες νεότερες διατάξεις.
Την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η τεχνική έκθεση
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Το ενδεικτικό τιμολόγιο μελέτης
5. Η συγγραφή υποχρεώσεων
6. Οι προμετρήσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)
Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα πραγματοποιηθεί μετά τη διεξαγωγή
ανοιχτού διεθνή, (άνω των ορίων), ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)
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Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Νόμου
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ
24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.
Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη και επιστρέφεται στο
σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία εκτέλεσης -Διάρκεια Σύμβασης)
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για 1 έτος, αρχόμενης από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης 20%, σύμφωνα με τα άρθρα 216, 217 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Παρακολούθηση υπηρεσίας)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 216 του Νόμου 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218 και 220 του Νόμου 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή υπηρεσιών)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 219 του Νόμου 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο (Απόρριψη παραδοτέου - αντικατάσταση)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218, 220 του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 12o (Τρόποι πληρωμής)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 για την τμηματική ή ολική παράδοση.
ΑΡΘΡΟ 13o (Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης).
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α
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ΑΡΘΡΟ 15ο (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου).
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 16ο
(Διοικητικές προσφυγές).
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο α/α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου
(2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛ.:

33/

Κ.Α. :

2020

35-6262.0003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός κοινοχρήστων χώρων (Α)
Μονάδα
Μετρ.

Ποσότητα

Επαναλή
ψεις

Τιμή

Σύνολο Α

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ

Στρέμμα

59,24

26

35

53.908,40 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Στρέμμα

58,70

164

1,5

14.440,20 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)

Στρέμμα

0,54

164

2,8

247,97 €

ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Στρέμμα

59,12

2

21

2.483,04 €

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Στρέμμα

59,24

1

30

1.777,20 €

ΑΡΑΙΩΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
THATCH)

Στρέμμα

59,24

1

22

1.303,28 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ
ΘΑΜΝΩΝ

Τεμ

14618

5

1,2

87.708,00 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

8874

5

0,5

22.185,00 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Τεμ

31518

47

0,008

11.850,77 €

A/A Εργασία

1

2

3
4

5
6

7

8

9
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ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Τεμ

2056

47

0,009

869,69 €

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ

Τεμ

5844

1

0,8

4.675,20 €

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Στρέμμα

144,01

5

37

26.641,85 €

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

Τεμ

4359

6

0,09

2.353,86 €

10

11

12

13
ΣΥΝΟΛΟ

230.444,45 €

Συνολο Στρεμμάτων

440,09

Σύνολο Τεμ.

58395,00

Σύνολο Τρέχον Μέτρο

8874,00

ΦΠΑ 24%

55.306,67 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α

Α

285.751,12 €

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Συντήρησης χλοοτάπητα Γηπέδου Γ. Δέδε (Β)

1

Εργασία Συντήρησης
Χλοοτάπητα
Γηπέδου
Παλληνιακού (Β)
Αραίωμα χλοοτάπητα
(καθαρισμός,
thatching)

στρέμμα

4

7,3

22,00 €

642,40 €

2

Αερισμός χλοοτάπητα

στρέμμα

3

7,3

18,00 €

394,20 €

στρέμμα

4

7,3

180,00 €

5.256,00 €

στρέμμα

7

7,3

21,00 €

1.073,10 €

στρέμμα

52

7,3

35,00 €

13.286,00 €

στρέμμα

3

7,3

50,00 €

1.095,00 €

στρέμμα

126

7,3

1,50 €

1.379,70 €

στρέμμα

2

7,3

30,00 €

438,00 €

α/α

7

Επισπορά
χλοοτάπητα
Λίπανση
χλοοτάπητα με
εργάτες
Κούρεμα
χλοοτάπητα
Βοτάνισμα
χλοοτάπητα ή
επιφάνειας με τα
χέρια
Άρδευση
χλοοτάπητα

8

Φυτοπροστασία
χλοοτάπητα

3

4

5

6

ΜΜ

Επαναλήψεις

Ποσότητα

79

Τιμ. Μον.

Αξία
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9

Διαγραμμίσεις
χλοοτάπητα

στρέμμα

50

7,3

14,00 €

5.110,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ Β

28.674,40 €

ΦΠΑ 24%

6.881,86 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

35.556,26 €

Συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός Α+Β+Γ

A
/
A Εργασία
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
1 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
2 ΗΜΕΝΟ)
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
3 (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
4 ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
5 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΡΑΙΩΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
6 THATCH)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΜΗΣ
7 ΘΑΜΝΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΣΕ
8 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
9 ΗΜΕΝΟ)
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗ
0 ΜΕΝΟ

Μονάδα Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Στρέμμα

1919,84

35

Σύνολο Α
και Β
67.194,40
€

Ποσότητα
(προαίρεση
ς Γ)

Επαναλήψεις
(προαίρεσης
Γ)

7

3

Σύνολο
προαίρεσης
(Γ)

735,00 €

Στρέμμα

10546,60

15.819,90
€

1,5

7

50
525,00 €

Στρέμμα

88,56

247,97 €

2,8

0

0
0,00 €

Στρέμμα

169,34

3.556,14 €

21

14

3
882,00 €

Στρέμμα

73,84

2.215,20 €

30

14

2
840,00 €

Στρέμμα

88,44

1.945,68 €

22

14

2
616,00 €

Τεμ

73090

87.708,00
€

1,2

2800

4
13.440,00 €

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

44370

Τεμ

1481346

0,5

0,008

22.185,00
€

3800

11.850,77
€

3500

4
7.600,00 €

23

644,00 €

Τεμ

96632

869,69 €

0,009

0

0

0,00 €
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1
1

1
2
1
3
1
4
1
5

1
6
1
7

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΛΕΚΑΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
Υ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
Υ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ
ΑΕΡΙΣΜΟ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΕΠΙΣΠΟΡΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ
(ΕΡΓΑΤΕΣ)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Τεμ

5844

4.675,20 €

0,8

100

1
80,00 €

Στρέμμα

720,05

26.641,85
€

37

40

4
5.920,00 €

Τεμ

26154

2.353,86 €

0,09

200

1
18,00 €

Στρέμμα

21,9

18

394,20 €

14

1

Στρέμμα

29,2

180

5.256,00 €

7

1

Στρέμμα

21,9

50

1.095,00 €

10

5

252,00 €
1.260,00 €

2.500,00 €
Στρέμμα

365

5.110,00 €

14

Σύνολο Τεμ.
Σύνολο Τρέχον
Μέτρο

14044,67
1683066,0
0

35.618,60 €

6600,00

44370,00

3800,00
62.188,52
€

321.307,38
€

Α+Β

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Α+Β

8.548,46 €

Γ

Α+Β

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο Α/Α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

306,60 €

96,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ

3

259.118,85
€

ΣΥΝΟΛΟ
Συνολο
Στρεμμάτων

7,3

81

44.167,06 €

365.474,44 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&
Κ.Α. :
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(12 ΜΗΝ0)

ΧΩΡΟΙ

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2020)

33/2020
35-6262.0003

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗ
ΤΑ
(ΣΤΡΕΜ.)

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤ
Α ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ
ΡΕΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ)
164 ΦΟΡΕΣ
ΤΟ 12ΜΗΝΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
) 164 ΦΟΡΕΣ
ΤΟ 12ΜΗΝΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗ
ΤΑ ΜΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ
2ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΥΡΕΜΑΤ
ΟΣ ΜΕ
ΧΛΟΟΚΟΠΤ
ΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙ
ΝΗΤΗ 26
ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ
ΑΣΙΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤ
Α ΜΕ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
1 ΦΟΡA ΣΤΟ
12ΜΗΝΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
THATCH)
1ΦΟΡΑ ΤΟ
12ΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΜΝΩΝ
(ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ
Η ΚΟΜΗΣ
ΘΑΜΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ
ΟΥ ΥΨΟΥΣ 5
ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ)

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σ
(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΣΕ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
Ή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤ
Ο ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ)

3,4

3,40

0,00

3,4

3,4

3,4

3,4

15

0

85

0

85

4,6

0

10

10,00

0,00

10

10

10

10

76

32

310

0

0

3

0

1

1,00

0,00

1

1

1

1

39

22

93

0

0

0

0

1,7

1,70

0,00

1,7

1,7

1,7

1,7

836

56

983

0

0

0

0

0,5

0,50

0,00

0,5

0,5

0,5

0,5

7

0

19

0

0

0

0

2,2

2,20

0,00

2,2

2,2

2,2

2,2

1

0

45

0

0

0

0

1,5

1,50

0,00

1,5

1,5

1,5

1,5

28

57

178

0

0

0,05

0

2

2,00

0,00

2

2

2

2

36

50

165

0

0

0,04

0

0,63

0,63

0,00

0,63

0,63

0,63

0,63

6

0

12

0

0

0,02

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

60

15

0

0

0

2,2

201

2,5

2,50

0,00

2,5

2,5

2,5

2,5

268

232

1005

0

0

1,2

0

0,19

0,19

0,00

0,19

0,19

0,19

0,19

24

54

144

0

0

0,07

0

0,17

0,17

0,00

0,17

0,17

0,17

0,17

21

34

116

0

0

0,17

0

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΤΩΝ
(ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ)
47 ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΤΩΝ
(ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΣΧΗΜΑΤΙΣ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΜΗ
ΦΥΤΩΝ 1
ΑΥΤΟΜΑΤ
ΦΟΡA ΤΟ
ΟΠΟΙΗΜΕΝ 12ΜΗΝΟ
Ο) 47
ΦΟΡΕΣ ΤΟ
12ΜΗΝΟ)

ΕΚΤΑΣΕΙ
Σ
ΒΟΤΑΝΙΣ
ΜΑΤΟΣ
ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΟ
ΚΙΝΗΤΟΥ
ΧΟΡΤΟΚ
ΟΠΤΙΚΟΥ
5 ΦΟΡΕΣ
ΤΟ
12ΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΤΩΝ
(ΑΡΔΕΥΣ
Η ΦΥΤΩΝ
ΜΕ ΒΥΤΙΟ
6 ΦΟΡΕΣ
ΤΟ
12ΜΗΝΟ)

Α/α

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

ΝΗΣΙΔΑ ΕΘΝ.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Ο.Τ.
39, 40, 42, 57, 55, 49,
226 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΤΑΫΓΕΤΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΕΚΑΒΗΣ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ Δ.Ε
ΓΕΡΑΚΑ
4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ &
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛ. EΛΕΥΘΕΡΙΑΣ +
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ+
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΦΕΙΔΙΠΕΙΔΟΥ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛ. ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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14

15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

ΠΛ. ΑΓΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΛ.
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΑ
ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΖΑΣ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΦΕΔΡΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
Κ.Χ. ΚΑΜΠΑ
ΠΛ. ΑΙΟΛΟΥ ΜΕ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΠΛ. ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ
ΠΛ. ΑΡΓΥΡΑΣ
ΣΕΛΗΝΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ. Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
OEK3 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1ος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2ος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ
Ο.Τ. 354, Ο.Τ. 355α
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΜΥΡΤΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ο.Τ. 987, 587 Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΠΛΑ) Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
(ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ) Ο.Τ.
420, 421, 419 Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ(
ΚΟΡΝΑΡΟΥ) Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ
(ΣΤΑΥΡΟΣ), Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ

1,7

1,7

0,00

1,7

1,7

1,7

1,7

95

306

834

0

222

0,5

0

6,8
0

6,8
0

0,00
0,00

6,8
0

6,8
0

6,8
0

6,8
0

164
33

450
0

1234
48

0
0

0
0

0,2
1,9

0
0

0,25
0,27

0,25
0,27

0,00
0,00

0,25
0,27

0,25
0,27

0,25
0,27

0,25
0,27

0
2

0
120

12
267

0
0

0
0

0
0,28

0
0

1
0,53

1,00
0,53

0,00
0,00

1
0,53

1
0,53

1
0,53

1
0,53

78
9

164
37

442
111

0
0

0
0

0,19
0,42

0
0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

25

0

25

0

0

0,13

0

0,89

0,89

0,00

0,89

0,89

0,89

0,89

1

0

11

0

0

0

0

0,65

0,11

0,54

0,65

0,65

0,65

0,65

39

164

442

0

0

0,01

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

48

42

145

0

61

0,19

0

0,08

0,08

0,00

0,08

0,08

0,08

0,08

31

0

32

0

0

0,05

0

0,18

0,18

0,00

0,18

0,18

0,18

0,18

32

0

32

0

0

0

0

0,26

0,26

0,00

0,26

0,26

0,26

0,26

3

0

3

0

0

0

0

1,1

1,10

0,00

1,1

1,1

1,1

1,1

3

0

23

0

0

0

0

1,8

1,80

0,00

1,8

1,8

1,8

1,8

7

20

86

0

0

0

0

1,4

1,40

0,00

1,4

1,4

1,4

1,4

20

21

87

0

0

0,1

0

1,2

1,20

0,00

1,2

1,2

1,2

1,2

17

0

27

0

0

0,01

0

0,17

0,17

0,00

0,17

0,17

0,17

0,17

16

0

34

0

0

0

0

1,8

1,80

0,00

1,8

1,8

1,8

1,8

14

210

515

0

0

0,17

0

0,4

0,40

0,00

0,4

0,4

0,4

0,4

8

65

188

0

0

0,1

0

1,8

1,80

0,00

1,8

1,8

1,8

1,8

19

155

385

0

0

0,18

0
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36

37

38
39
40

41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

51

52

53
54

55

56
57

58

59
60

61
62

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΙΘΑΚΗΣ
(ΣΙΦΝΟΥ) Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΙΘΑΚΗΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ.
ΑΝΘΟΥΣΑΣ,(ΠΕΤΡΙΝ
Ο) Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Κ.Χ ΤΥΡΤΑΙΟΥ
ΡΕΜΑ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
KAI ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΙΠΛΑ
ΠΛ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΛ. ΑΝΟΙΞΗΣ O.T.
819 Ο.Τ.834
ΠΛ. ΕΚΤΩΡΑ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΠΑΡΚΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Κ.Χ. ΔΕΠΑ
ΟΕΚ 2 Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΕΚ 1 Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
(ΠΛΑΤΕΙΑ 1Η ΜΑΗ,
ΛΟΦΟΣ, Κ.Χ.
ΤΡΙΓΩΝΟ Κ.
ΣΜΕΡΟΥ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ Κ.
ΣΜΕΡΟΥ)
Ο.Τ. 508 Κ.Χ.
ΗΣΙΟΔΟΥ ΜΕ
ΟΔΥΣΣΕΑ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Ο.Τ. 706 Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Κ.Χ. ΧΑΛΕΠΑ ΚΑΙ
ΜΥΡΙΒΙΛΗ Ο.Τ. 227
K.X.
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Τ.317,389,383
ΝΗΣΙΔΑ ΟΔΟΣ
ΓΕΡΑΚΑ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Λ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Κ.Χ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. ΜΑΒΙΛΗ,
ΒΙΛΑΡΑ ΚΑΙ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. Ο.Τ.715
Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΟΥ
Ο.Τ.350 Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. ΠΕΛΟΠΑ ΚΑΙ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Δ.Ε.
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ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. Ο.Τ. 650 ΚΑΙ
652 ΥΔΡΑΣ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. Ο.Τ. 393
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. Ο.Τ.707
Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. Ο.Τ. 716 Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ
Κ.Χ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΜΕ ΓΕΡΑΚΑ O.T.
375, 375α
Κ.Χ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΕ
ΚΡΥΣΤΑΛΗ
Κ.Χ. ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΩΝ
ΜΕ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Κ.Χ.ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ
ΟΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Κ.Χ.ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ
(ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ),
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Κ.Χ.ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ), Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΕΡΑΚΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ
3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΕΡΑΚΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
ΚΧ ΕΦΕΣΟΥ,
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΧ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ 4ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΕΚ1
ΚΧ ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΚΧ ΦΩΤΗΛΑ 2 ΚΧ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΧ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΕ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΡΑΚΑΣ
ΚΧ ΜΟΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΝΑΡΗ ΔΕ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΧ ΥΑΚΥΝΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΔΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΔΕ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ,
ΚΑΝΤΖΑ, ΔΕ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΧ ΦΕΣ ΚΑΝΤΖΑΣ
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95

ΚΧ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ
ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ
"ΔΕΔΕ"
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΧ ΡΩΜΑ,
ΔΡΑΓΟΥΜΗ,
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ & 2 ΚΧ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ
ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΑΠΌ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΚΧ ΒΗΛΑΡΑ ΚΑΙ
ΧΑΛΕΠΑ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΚΧ ΛΗΔΑΣ ΚΑΙ
ΔΑΝΑΗΣ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΚΧ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΕ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΩΤΟΚΟΥ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ

96

ΚΧ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
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97
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101
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103
104

105

ΚΧ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΧΙΟΥ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΓΚΟΥΡΑ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΗΣΙΔΑ
ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΗΣΙΔΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΕ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΗΣΙΔΑ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΜΕ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΚΧ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
(ΠΗΓΗ), ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΝΗΣΙΡΟΥ ΜΕ
ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΧ ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
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59,24

0
58,70

0,00
0,54

0
59,12

0
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0
59,24

0
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8
14618,00

65
8874,00

142
31518,00

0
2056,00

0
5844,00

0,1
144,01

0
4359,00

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/5/2020
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Τ.Ε.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π. Ε.

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Οικονομική προσφορά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΫΠ.:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσίες συντήρησης
πρασίνου (2020)

365.474,44 € συμπ. ΦΠΑ 24%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσίες συντήρησης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
πρασίνου (2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫΠ.: 365.474,44 € συμπ. ΦΠΑ 24%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/της (φυσικού προσώπου)………………………………………………………………………………
Ή
Της εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από
……………………………………………………………………………………………..………,
με έδρα τ…………………………………………………..οδός…………………….……………………………… αριθμ.:……,Τ.Κ…………,
τηλ.………………………….……….……………………..………………..…………, fax …………………………………………..………..……
email…………………………………………
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2020)»
Προεκτιμώμενης Αμοιβής:
365.474,44 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

1. Την προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται
ανωτέρω.
2. Τα συμβατικά τεύχη.
3. Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικά όλους τους
όρους συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με την προκήρυξη.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
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Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους, υποβάλουμε την προσφορά για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε
ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας συνολικά
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)……………………………………… (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλυτικά τις Τιμές επί του Προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
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Εργασία
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ
Η
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
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ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ
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ΚΟΜΗΣ
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2
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4

ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ
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ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΛΕΚΑΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
Υ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ
ΟΥ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ
ΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ
ΑΕΡΙΣΜΟ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΕΠΙΣΠΟΡΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
(ΕΡΓΑΤΕΣ)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙ
Σ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Συνολο
Στρεμμάτων

Τεμ

96632

0

0

Τεμ

5844

100

1

Στρέμμα

720,05

40

4

Τεμ

26154

200

1

Στρέμμα

21,9

14

1

Στρέμμα

29,2

7

1

Στρέμμα

21,9

10

5

Στρέμμα

365

7,3

3

Σύνολο Τεμ.
Σύνολο Τρέχον
Μέτρο
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ

14044,67
1683066,
00

96,00
6600,00

44370,00

3800,00

Α+Β

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Α+Β

Γ

Α+Β

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
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Ο Προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)

ΠΑΛΛΗΝΗ
7/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7/5/2020
Ο Α/Α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.
Κοκοτίνης Νίκος
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