
1 
 

                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Παλλήνη,     10-04-2017                                                  

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          Αρ. πρωτ: 14830  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Διακήρυξη υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου», αρ. 

μελ. υπηρ. 6/2017 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 2 παρ 12 του Ν. 2286/95 

2. β). Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 

114/08.06.2006).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει. 

5. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

6. 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. 

7. Τη με αριθ. 73/2017 (ΑΔΑ: ΨΥΩΠΩΞΚ-ΟΤ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης τους. 

8. την με αριθ. 487/2016 (ΑΔΑ 7Ε0ΧΩΞΚ-ΑΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. 

9. Την αριθ. 079/27-12-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) για 

έγκριση της δαπάνης ποσού 216.716,53€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% που θα 

βαρύνει τον  Κ.Α. 35.6262.0038 με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου, (2017)» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

10. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 14752 3/4/2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΣΥΜ 697 

3/4/2017), (ΑΔΑ:6Λ9ΡΩΞΚ-ΟΞΑ) . 

11. Το καταχωρημένο πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ006009501. 

12. Την με αριθ. 06/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 216.716,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( και 

προαίρεσης) για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας όπως υφίσταται στο τέλος της 

παρούσης. 

13. Τη με αριθ. 99/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΞΚ-ΗΓΓ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την 

οποία διατέθηκε, ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 105.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του 

Φ.Π.Α.24% που θα βαρύνει τον  Κ.Α. 35.6262.0038 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017 και το υπόλοιπο θα προβλεφθεί σε αντίστοιχο κωδικό του 2018, και 

εγκρίθηκε το με αριθμό 02/2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και οι όροι διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού εθνικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων. 

14. Το καταχωρημένο εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ006049253. 

15.  Την ανάγκη του Δήμου για τη ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών. 

 

 

 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, (ανοιχτή διαδικασία) (του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» του 
Δήμου Παλλήνης, προϋπολογισμού διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ και 
πενήντα τριών λεπτών. (216.716,53 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %  και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της ως άνω εργασίας. 
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 2017 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 06/2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Ταχ. διεύθυνση: Ιθάκης 12  
Γέρακας 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Παλλήνης 

Τ.Κ.  
 

15344 

Πληροφορίες:  Κοκοτίνης Νικόλαος 

Τηλ  210-66.04.719-655 

Φαξ:  210-66.12.965 

Email  n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr 

URL: www.pallini.gr 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακας 
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2106604719, 2106604655 
Φαξ: 210-66.12.965 
Email: n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr 
URL: www.pallini.gr 
 
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. 

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. 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παλλήνης. Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35.6262.0038 σχετική πίστωση ύψους 105.000,00 € 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό ύψους 

111.716,53 € θα καλυφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι 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 αναφέρονται στην Χ/2017 μελέτη. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

http://www.pallini.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό 

των 216.716,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 174.771,39 

€ και  ΦΠΑ 24% : 41.945,13 €) . 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 8,38%. 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.  

Προβλέπεται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου δύο μηνών. Σε 

περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου 

δύο μηνών, ο Δήμος θα προβεί πρώτα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού  έτους 2017 του 

Κ.Α.35.6262.0038 που έχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 105.000,00 € ή του αντίστοιχου Κ.Α. 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

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. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθμ. 

06/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής . 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

- 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. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις" 
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-  του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 

82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες 

- 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", όπως ισχύει 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων » 

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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

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

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

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- την με αριθ. 487/2016 (ΑΔΑ 7Ε0ΧΩΞΚ-ΑΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά 

με τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. 

- Την αριθ. 073/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για διενέργεια της υπηρεσίας 

συντήρησης πρασίνου  (ΑΔΑ: ΨΥΩΠΩΞΚ-ΟΤ3) 

- Την αριθ. 079/27-12-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) για 

έγκριση της δαπάνης  

- Την υπ' αριθ. 697/2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) . 

- Το καταχωρημένο εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ006009501. 

- Την με αριθ. 06/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 216.716,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( και 

προαίρεσης) για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 
20/04/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 

πμ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/05/2017, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 23:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 

1.6  Δημοσιότητα 
 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Όπου έλαβε συστημικό αριθμό 39916. 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος  και θα δημοσιευτεί, στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων συμβάσεων της εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ), σε μία ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων από 

αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και σε μία ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως 

δημοπρασιών ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Επιπλέον δημοσιεύεται σε μια ημερήσια 

τοπική εφημερίδα και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα, (όπου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα 

αρκούν δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες), καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.pallini.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τηρούμενων και των διατάξεων του 

Ν.3548/2007. 

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) : www.pallini.gr 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pallini.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

♦ η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

♦ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

♦ η υπ΄αριθμ. 06/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής. 

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

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 

τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 

τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

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

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

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

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

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

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

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 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 τέσσερις (4) 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 που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΨ



9 
 

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. 

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

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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). 

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

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 

05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

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

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
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εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

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

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

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

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 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 2% ήτοι ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα 

τριών λεπτών (3.495,43 €),  

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 μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ' αυτών 

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 2.2.7, 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:  
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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 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

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

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
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υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

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

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 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 23 της παρούσας, 

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

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

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

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

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

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

περιπτώσεις. 

2.2.3.5.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης 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. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις ή 

κοινοπραξίες αυτών: 

Α), που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης Δημοσίων έργων 

Πρασίνου, με εργασίες όμοιες με αυτές που αναπτύσσονται στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης. Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας 

πρασίνου τάξης Α2 και άνω και 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. Και  

Β) διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των ζητούμενων 

υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό- συνολικό 

(αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 

αντίστοιχου του ½ της παρούσας διακήρυξης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις . 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 

ποιότητας. Απαιτείται : 

α) κατά τη διάρκεια τριών προηγούμενων ετών, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου. 

β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται 

στην αριθμ. 06/2017 μελέτη του Δήμου 
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2.2.7 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 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. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

 
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 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 παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 

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

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7). 

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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016 

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

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, ( 

σύμφωνα με τον Ν 4250/2014 και Ν 4194/2013): 

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

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

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

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο, 

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 και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

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

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

• εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας πρασίνου τάξης Α2 και άνω και γίνονται δεκτές 

κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων με πτυχία Α1 για έργα 

Πρασίνου (αναβάθμιση), με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από αυτές θα συμμετέχει 
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τουλάχιστον με ποσοστό 30% στην υπό σύσταση κοινοπραξία. 

• Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, απαιτείται να αποδεικνύουν 

το ειδικό επάγγελμά τους με βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών 

φυσικού ή νομικού προσώπου από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός 

δραστηριοτήτων.  

• Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των ζητούμενων 

υπηρεσίων θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

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

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 

και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 

του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

• Κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόμενος 

από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών 

• Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης 

• Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας, ενδεχομένως, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

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

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

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.6. 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 

καταλληλόλητας 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.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

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

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 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 βάσει τιμής. 

 

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 / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

ψηφιακά 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 
 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

 

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

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

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

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

Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β - 21.10.13) «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 ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 

παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β - 21.10.13) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

1) Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

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 6 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

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

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

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα 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 μονάδας, 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 ψηφιακά και 

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

Προσφορά των οικονομικών φορέων θα συντάσσεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της 06/2017 μελέτης και η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα 

της παρούσας διακήρυξης. Αμφότερες θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 

σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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 ψηφιακή 

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 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης , 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με TO άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 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 06/2017 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 τιμής όπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Οικονομικής Προσφοράς: 

Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, (στρέμμα, τρέχον μέτρο, τεμ). 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Οικονομικής Προσφοράς της 

παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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 στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 

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 
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πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 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 

κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 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 υπό αίρεση, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) 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. 

 

 

3  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (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» στις 23-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική 

επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν 4412/2016. 

Στην περίπτωση 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, (άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο της παρούσας. 

 

3.2 __ Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

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 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 

2.2.8.2 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 

ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΨ



23 
 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 

του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

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

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι πληροί, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, (άρθρο 

104 παρ. 2 και 3). 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 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. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν τα κάτωθι :  
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Α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.. 

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

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

3.4. Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος "Επικοινωνία". 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) 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. 

 

 

4  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 
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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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

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

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι 

γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, 

τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 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 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. Σε περίπτωση αντικατάστασης υπεργολάβου κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει έγγραφα που 

να αποδεικνύουν την επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα του νέου υπεργολάβου/ων, 

κατά κείμενες διατάξεις.  

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 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 
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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 του αρμοδίου οργάνου . 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 8,38%. 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.  

Προβλέπεται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου δύο μηνών. Σε 

περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου 

δύο μηνών , ο Δήμος θα προβεί πρώτα σε αναμόρφωση των αντίστοιχων προϋπολογισμών του 

Δήμου.  

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. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 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 
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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 νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

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. Tov Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% 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 

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

επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 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 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 
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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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

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

όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων,Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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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 

6.2.1. 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. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 20% αυτής ύστερα 

από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας. 

ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΨ



30 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 και 219 

του ν. 4412/2016. 

Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα πιστοποιηθεί τμηματικά για τις 

ενδιάμεσες πληρωμές από τον επόπτη 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 επιβλέπων 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. 

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. 

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. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

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 
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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 αναπροσαρμογή τιμής. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 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 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης. 

- την με αριθ. 487/2016 (ΑΔΑ 7Ε0ΧΩΞΚ-ΑΦΣ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. 

- Την αριθ. 073/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για διενέργεια της 

υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου  (ΑΔΑ: ΨΥΩΠΩΞΚ-ΟΤ3) 

- Την αριθ. 079/27-12-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ 

7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) για έγκριση της δαπάνης  

- Την υπ' αριθ. 697/2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) . 

- Το καταχωρημένο εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 

17REQ006009501. 

- Την με αριθ. 06/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 216.716,53 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( και προαίρεσης) για την εκτέλεση της εν 

λόγω παροχής υπηρεσίας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  
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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.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση 

εργασιών της 06/2017 μελέτης.  

Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της 

06/2017 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 

8,38%. 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 174.771,39€ πλέον ΦΠΑ 24% , σύνολο 

216.716,53€ . 

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.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου. 
 

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  
  

            

A/A Εργασία 
Μονάδα 
Μετρ. 

Ποσότη
τα  

Επανα
λήψει
ς  Τιμή  Σύνολο Α 

Ποσότ
ητα 
(προα
ίρεση
ς Β) 

Επαναλ
ήψεις 
(προαί
ρεσης) 

Σύνολο 
προαίρεσης 
Β 

1 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ  

Στρέμμα 58,83 26 40 
61.183,20 
€ 

6 14 

3.360,00 € 

ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΨ



33 

 

2 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΟ)  

Στρέμμα 58,29 164 1,9 
18.163,16 
€ 

6 80 

912,00 € 

3 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)  

Στρέμμα 0,54 164 3,5 309,96 € 0 0 

0,00 € 

4 

ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

Στρέμμα 58,83 2 28 3.294,48 € 6 1 
168,00 € 

5 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Στρέμμα 58,83 1 57 3.353,31 € 6 1 

342,00 € 

6 

ΑΡΑΙΩΜΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

THATCH) 

Στρέμμα 58,83 1 37 2.176,71 € 6 1 

222,00 € 

7 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ 

Τεμ 4479 4 1,2 
21.499,20 

€ 
1100 3 

3.960,00 € 

8 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ  

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ 

6275 4 0,5 
12.550,00 
€ 

1500 3 

2.250,00 € 

9 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ 
ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΟ) 

Τεμ 18453 47 0,01 8.672,91 € 3500 23 

805,00 € 

10 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ 
ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή 

ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΟ 

Τεμ 2524 47 
0,01
5 

1.779,42 € 0 0 

0,00 € 

11 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΦΥΤΩΝ 

Τεμ 2358 1 1,3 3.065,40 € 0 0 

0,00 € 

12 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
Υ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Στρέμμα 113,02 4 50 
22.604,00 
€ 

10 3 

1.500,00 € 

13 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ 
ΜΕ ΒΥΤΙΟ 

Τεμ 3612 6 0,12 2.600,64 € 0 0 

0,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

        
161.252,3
9 €     

13.519,00 
€ 

  
Συνολο 
Στρεμμάτων   407,17     

  
40,00     

  
Σύνολο Τεμ. 

  
31426,

00     
  

4600,
00     

  
Σύνολο Τρέχον 
Μέτρο   

6275,0
0     

  
1500,

00     
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ΦΠΑ 24% 

        

38.700,57 

€     3.244,56 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ       Α 

199.952,9
7 €   Β 

16.763,56 
€ 

                    

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Α+Β             Α+Β 

216.716,53 
€ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

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 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 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 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. 
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ΣΤ) 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 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 

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε 

χιλιομετρική απόσταση επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά τους μήνες 1) 

Μάρτιο-Απρίλιο, 2) Ιούνιο-Ιούλιο, 3) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 4)Οκτώβριο-Νοέμβριο 

και με την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Θ) Η εργασία διαμόρφωσης θάμνων 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) Μάρτιο-Απρίλιο, 2) Ιούνιο-Ιούλιο, 3) Αύγουστο-Σεπτέμβριο, 4) 

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)Ιούλιο-

Αύγουστο, 4)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. 
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Προβλέπονται 6 αρδεύσεις στις εκτάσεις που αναφέρονται στη προμέτρηση 

εργασιών με συχνότητα 2,2,2 φορές το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. 

 

   Μεγάλη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για τον μη τραυματισμό των φυτών από 

την μεσινέζα.   

   Σε περίπτωση τραυματισμού φυτού κατά το βοτάνισμα και την εν συνεχεία 

ξήρανση αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με 

φυτό ανάλογο μεγέθους και είδους χωρίς χρέωση και με την έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

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 τεχνικό 

και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη 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. 

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 

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 αυτήν. 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. 

1. 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. 
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1. 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.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III -ΤΕΥΔ  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονομασία: [Δήμος Παλλήνης] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6234] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ιθάκης 12 Γέρακας 15344] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κοκοτίνης Νικόλαος] 

- Τηλέφωνο: [2106604719] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pallini.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [CPV 77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων}] 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Πρωτογενές 17REQ006009501] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Όχι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2 δωροδοκίαi,ii· 

3 απάτηiii· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςiv· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςv· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςvii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνviii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςix; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάx, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Άλλες Δηλώσεις  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της 

τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ. 

06/2017 Μελέτη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

Οι προσφερόμενες τιμές στην οικονομική προσφορά, αναγράφονται ολικά 

ολογράφως και αριθμητικώς. Η οικονομική προσφορά θα ακολουθεί τη σειρά των 

ειδών που ακολουθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθ. 06/2017 

μελέτης και με ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 
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Οικονομική προσφορά 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠ.:216.716,53 

Υπηρεσίες συντήρησης 

πρασίνου  

 

 

 

 

€ συμπ. ΦΠΑ 24% 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  06/ 2017   

 
 
 

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» 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής:       € (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. 
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ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 

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: 

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ                 

A/A Εργασία 
Μονάδα 
Μετρ. Ποσότητα  

Επαναλή
ψεις  Τιμή  

Σύνολο 
Α 

Ποσότητ
α 
(προαίρ
εσης Β) 

Επανα
λήψεις 
(προαί
ρεσης) 

Σύνολο 
προαίρεσ
ης Β 

1 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚ
Η ΜΗΧΑΝΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ
ΤΗ  

Στρέμμα 58,83 26 
  

6 14 

 

2 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟ)  

Στρέμμα 58,29 164 
  

6 80 

 

3 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕ
Σ 
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ

Ο)  

Στρέμμα 0,54 164   0 0 

 

4 

ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Στρέμμα 58,83 2   6 1 
 

5 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Στρέμμα 58,83 1   6 1 

 

6 

ΑΡΑΙΩΜΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
THATCH) 

Στρέμμα 58,83 1   6 1 

 

7 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΜΗΣ 
ΘΑΜΝΩΝ 

Τεμ 4479 4   1100 3 

 

8 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ  

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ 

6275 4   1500 3 

 

9 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟ) 

Τεμ 18453 47   3500 23 
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10 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΜΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟ 

Τεμ 2524 47   0 0 

 

11 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩ
Ν ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΦΥΤΩΝ 

Τεμ 2358 1   0 0 

 

12 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
Υ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ
ΟΥ 

Στρέμμα 113,02 4   10 3 

 

13 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ 

Τεμ 3612 6   0 0 

 

  ΣΥΝΟΛΟ               

  
Συνολο 
Στρεμμάτων   407,17     

  
40,00     

  Σύνολο Τεμ.   31426,00       4600,00     

  

Σύνολο 
Τρέχον 
Μέτρο   6275,00     

  
1500,00     

  
ΦΠΑ 24% 

             
 

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ       Α 

 
  Β 

                     

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Α+Β             Α+Β 

 

 

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

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.:   6/2017 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

KA:. 35.6262.0038 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α  (24%) : 216.716,53€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ:  Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:   6/ 2017   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  35-6262.0038    
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

   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.  

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 216.716,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 

υπολογίστηκε με τιμές αγοράς. 

   Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης πρασίνου μέχρι το ύψος των 105.000,00€ θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 του Δήμου Παλλήνης με Κ.Α. 35.6262.0038 και το υπόλοιπο ποσό 

ύψους  111.716,53€ θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του επόμενου έτους, 2018. 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο ποσοστό 8,38%. 

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 174.771,39€ πλέον ΦΠΑ 24% , σύνολο 216.716,53€ . 
 

  Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό 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).    

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     
8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Α/Α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ:  Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:   6 / 2017   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  35-6262.0038    
 

 

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 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 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 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. 

ΣΤ) 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 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 απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε 

χιλιομετρική απόσταση επιτρέπεται. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται κατά τους μήνες 1) Μάρτιο-Απρίλιο, 2) 

Ιούνιο-Ιούλιο, 3) Αύγουστο-Σεπτέμβριο 4)Οκτώβριο-Νοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Θ) Η εργασία διαμόρφωσης θάμνων 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) Μάρτιο-Απρίλιο, 2) Ιούνιο-Ιούλιο, 3) Αύγουστο-Σεπτέμβριο, 4) Οκτώβριο-

Νοέμβριο και με την έγκριση της Υπηρεσίας.  
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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)Ιούλιο-Αύγουστο, 4)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. 

 

   Μεγάλη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για τον μη τραυματισμό των φυτών από την μεσινέζα.   

   Σε περίπτωση τραυματισμού φυτού κατά το βοτάνισμα και την εν συνεχεία ξήρανση αυτού ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με φυτό ανάλογο μεγέθους και είδους 

χωρίς χρέωση και με την έγκριση της Υπηρεσίας. 

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 τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την 

επίβλεψη 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. 

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 
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υπόχρεος όπως αφαιρεί άγρια χόρτα που εκφύονται μεταξύ των αρμών των πλακών 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 αυτήν. 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  
8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

      

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ:  Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:   6/ 2017   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  35-6262.0038    
 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

. 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

7 Η αξία των ημερομισθίων του προσωπικού, με ποσοστό προσαύξησης για 

ασφάλιση του Ι.Κ.Α , επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κλπ. 

8 Το κόστος της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων, που 
χρησιμοποιούνται στο έργο. 

9 Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που 

αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο. 

10 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. 

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

12 Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση 

  
Στο παρόν Τιμολόγιο ελήφθησαν υπόψη οι τιμές εμπορίου. 
 

II. 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 
2,2,3,3,3,3,3,2,2,1,1,1 φορές το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουαρίου αντίστοιχα.    
 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ : 
 
ΕΥΡΩ:     ΣΑΡΑΝΤΑ                                         (40,00)                
 
 
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 
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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:ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           (1,90) 
 
 
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:         ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (3,50) 
 
 
 
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   ΟΧΤΩ                                                     (28,00)                
 
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:     ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΦΤΑ                                                           (57,00)                
 
 
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 : 
 
ΕΥΡΩ:   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΦΤΑ                                                                      (37,00) 
 
 
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 
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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 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ                                                                             (1,70)   
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 

~ Η εργασία διαμόρφωσης θάμνων 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 ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ                                        (0,01)   
 
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 ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ                                        (0,015)   
 
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: ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ                                        (1,30) 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 
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~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: ΠΕΝΗΝΤΑ                                                                (50,00) 
 
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 ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ                                                           (0,12) 
 
 
 

ΠΑΛΛΗΝΗ  
8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

      

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ:  Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:   6/ 2017   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  35-6262.0038    
 

 
 

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 : 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α. 

2. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. 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. 

4. Την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν3852/2010. 

5. 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. 
 

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 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 της κοινοποίησης σε 

αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Νόμου 

4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβαση ορίζεται σε 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 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) 

 

   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 15 Ο (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου). 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 16 Ο (Διοικητικές προσφυγές). 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 

 

 
ΠΑΛΛΗΝΗ 
 8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

      

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ:  Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:   6/ 2017   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  35-6262.0038    
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  
  
            

A/A Εργασία 
Μονάδα 

Μετρ. 

Ποσότη
τα  

Επαν
αλήψε
ις  Τιμή  Σύνολο Α 

Ποσότ
ητα 
(προα
ίρεση
ς Β) 

Επαναλ
ήψεις 
(προαίρ
εσης) 

Σύνολο 
προαίρεσης 
Β 

1 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ  

Στρέμμα 58,83 26 40 61.183,20 € 6 14 

3.360,00 € 

2 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝ
Ο)  

Στρέμμα 58,29 164 1,9 18.163,16 € 6 80 

912,00 € 

3 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)  

Στρέμμα 0,54 164 3,5 309,96 € 0 0 

0,00 € 

4 

ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

Στρέμμα 58,83 2 28 3.294,48 € 6 1 
168,00 € 

5 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Στρέμμα 58,83 1 57 3.353,31 € 6 1 

342,00 € 

6 

ΑΡΑΙΩΜΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
THATCH) 

Στρέμμα 58,83 1 37 2.176,71 € 6 1 

222,00 € 

7 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ 
ΘΑΜΝΩΝ 

Τεμ 4479 4 1,2 21.499,20 € 1100 3 

3.960,00 € 

8 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ  

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ 

6275 4 0,5 12.550,00 € 1500 3 

2.250,00 € 

9 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝ
Ο) 

Τεμ 18453 47 0,01 8.672,91 € 3500 23 

805,00 € 
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10 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΜΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Τεμ 2524 47 0,015 1.779,42 € 0 0 

0,00 € 

11 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΦΥΤΩΝ 

Τεμ 2358 1 1,3 3.065,40 € 0 0 

0,00 € 

12 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Στρέμμα 113,02 4 50 22.604,00 € 10 3 

1.500,00 € 

13 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ 

Τεμ 3612 6 0,12 2.600,64 € 0 0 

0,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ         161.252,39 €     13.519,00 € 

  Συνολο Στρεμμάτων   407,17       40,00     

  
Σύνολο Τεμ. 

  
31426,0

0     
  

4600,0
0     

  
Σύνολο Τρέχον Μέτρο 

  6275,00     
  

1500,0
0     

  
ΦΠΑ 24% 

        
38.700,57 € 

    3.244,56 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ       Α 

199.952,97 
€   Β 16.763,56 € 

                    

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Α+Β             Α+Β 216.716,53 € 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 
8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

      

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

 

ΕΡΓ. 

 

Υπηρεσίες συντήρησης 

πρασίνου          

 

   
ΑΡ. ΜΕΛ.  6/2017 

         

 

Προμέτρηση Εργασιών 
  

Κ.Α.: 
35-6262.0038          

Α/α 

ΧΩΡΟΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗ

ΤΑ 
(ΣΤΡΕΜ.) 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠ
ΗΤΑ ΜΕ 

ΕΚΤΟΞΕΥΤ
ΗΡΕΣ 

(ΑΥΤΟΜΑΤ
ΟΠΟΙΗΜΕΝ

Ο) 164 
ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗ

ΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤ

ΗΡΕΣ 
(ΧΕΙΡΟΚΙΝ
ΗΤΟ) 164 

ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗ
ΤΑ ΜΕ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 
2ΦΟΡΕΣ 

ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ
ΤΗ 26 ΦΟΡΕΣ 
ΤΟ 12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙ
Σ 

ΦΥΤΟΠΡ
ΟΣΤΑΣΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑ
ΠΗΤΑ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΙ

ΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 1 
ΦΟΡA 
ΣΤΟ 

12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

THATCH) 
1ΦΟΡΑ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΑΜΝΩΝ 

(ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΜΗΣ 
ΘΑΜΝΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
Υ ΥΨΟΥΣ 4 
ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ) 

 ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σ 

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

Ή 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤ

Ο ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 

12ΜΗΝΟ) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΤΩΝ 

(ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟ) 47 

ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΤΩΝ 

(ΑΡΔΕΥΣ
Η ΦΥΤΩΝ 

ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ 

Ή 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗ

Σ (ΜΗ 
ΑΥΤΟΜΑ
ΤΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΟ) 47 
ΦΟΡΕΣ 

ΤΟ 
12ΜΗΝΟ) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΦΥΤΩΝ 1 
ΦΟΡA ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΒΟΤΑΝΙΣΜ
ΑΤΟΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙ
ΝΗΤΟΥ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠ
ΤΙΚΟΥ 4 

ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ
ΤΟΣ ΜΕ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ KAI 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ- 
ΦΡΕΖΑΣ 1 
ΦΟΡΑ ΤΟ 
12ΜΗΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΤΩΝ 

(ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΦΥΤΩΝ 

ΜΕ ΒΥΤΙΟ 
6 ΦΟΡΕΣ 

ΤΟ 
12ΜΗΝΟ) 

1 
ΝΗΣΙΔΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 3,4 3,40 0,00 3,4 3,4 3,4 3,4 0 0 70 0 70 4,6 4,6 0 

2 

ΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 
Ο.Τ. 39, 40, 42, 57, 55, 49, 226 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 10 10,00 0,00 10 10 10 10 76 32 310 0 0 3 0 0 

3 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1 1,00 0,00 1 1 1 1 39 22 93 0 0 0 0 0 

4 ΠΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,7 1,70 0,00 1,7 1,7 1,7 1,7 5 0 14 0 0 0 0 0 

5 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0,5 0,50 0,00 0,5 0,5 0,5 0,5 7 0 19 0 0 0 0 0 

6 ΠΛ. ΤΑΫΓΕΤΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2,2 2,20 0,00 2,2 2,2 2,2 2,2 1 0 45 0 0 0 0 0 

7 ΠΛ. ΕΚΑΒΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,5 1,50 0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 28 57 178 0 0 0,05 0,05 0 

8 ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 2,00 0,00 2 2 2 2 36 50 165 0 0 0,04 0,04 0 

9 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,63 0,63 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63 6 0 12 0 0 0,02 0,02 0 

10 7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,31 0,31 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 6 0 9 0 0 0 0 0 

11 

ΠΛ. EΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  + 1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ+ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΕΙΔΙΠΕΙΔΟΥ 
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2,5 2,50 0,00 2,5 2,5 2,5 2,5 268 232 432 563 0 1,2 1,2 0 

12 
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 24 54 144 0 0 0,07 0,07 0 

13 ΠΛ. ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 21 34 116 0 0 0,17 0,17 0 

14 

ΠΛ. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΛ. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 1,7 1,7 0,00 1,7 1,7 1,7 1,7 95 306 834 0 89 0,5 0,5 0 

15 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΖΑΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 6,8 6,8 0,00 6,8 6,8 6,8 6,8 164 450 85 0 0 0,2 0,2 0 

16 Κ.Χ. ΚΑΜΠΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 33 0 33 0 0 1,9 1,9 0 

17 ΠΛ. ΑΙΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΩΝΟΣ  0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 12 0 0 0 0 0 
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18 ΠΛ. ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 0,27 0,27 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 2 120 267 0 0 0,28 0,28 0 

19 ΠΛ. ΑΡΓΥΡΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 1 1,00 0,00 1 1 1 1 78 164 442 0 0 0,19 0,19 0 

20 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ 0,53 0,53 0,00 0,53 0,53 0,53 0,53 9 37 111 0 0 0,42 0,42 0 

21 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ. Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0,00 0,00 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0,13 0,13 0 

22 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,89 0,89 0,00 0,89 0,89 0,89 0,89 0 0 10 0 0 0 0 0 

23 
OEK3 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,65 0,11 0,54 0,65 0,65 0,65 0,65 39 164 51 384 0 0,01 0,01 0 

24 

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0,00 0,00 0 0 0 0 48 42 0 145 61 0,19 0,19 0 

25 

2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0,26 0,26 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ Ο.Τ. 354, 
Ο.Τ. 355α Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,1 1,10 0,00 1,1 1,1 1,1 1,1 3 0 23 0 0 0 0 0 

29 ΠΛ. ΜΥΡΤΙΑΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,8 1,80 0,00 1,8 1,8 1,8 1,8 0 20 79 0 0 0 0 0 

30 
ΠΛ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ο.Τ. 987, 587 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,4 1,40 0,00 1,4 1,4 1,4 1,4 20 21 87 0 0 0,1 0,1 0 

31 

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΑ) Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 1,2 1,20 0,00 1,2 1,2 1,2 1,2 17 0 27 0 0 0,01 0,01 0 

32 
ΠΛ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 16 0 34 0 0 0 0 0 

33 
ΠΛ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ (ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ) 
Ο.Τ. 420, 421, 419 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,8 1,80 0,00 1,8 1,8 1,8 1,8 14 210 515 0 0 0,17 0,17 0 

34 
ΠΛ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ( ΚΟΡΝΑΡΟΥ) 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0,4 0,40 0,00 0,4 0,4 0,4 0,4 0 65 180 0 0 0,1 0,1 0 

35 
ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ (ΣΤΑΥΡΟΣ), Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 1,8 1,80 0,00 1,8 1,8 1,8 1,8 19 155 385 0 0 0,18 0,18 0 

36 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,5 1,5 0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 57 0 57 0 0 0,02 0,02 0 

37 
ΠΛ. ΙΘΑΚΗΣ (ΣΙΦΝΟΥ) Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,5 0,5 34 90 233 0 0 0,17 0,17 0 

38 
ΠΛ. ΙΘΑΚΗΣ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2 1,2 1,2 43 168 424 0 0 0,1 0,1 0 

39 ΠΛ. ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0 210 470 0 0 0,19 0,19 0 

40 ΠΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1 1 0,00 1 1 1 1 10 30 80 0 0 0 0 0 

41 
ΠΛ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ,(ΠΕΤΡΙΝΟ) Δ.Ε. 
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 207 118 505 0 0 0,65 0,65 0 

42 Κ.Χ ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΡΕΜΑ 0,74 0,74 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 2 0 49 0 0 0 0 0 

43 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ 0,03 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 ΠΛ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,5 0,5 18 52 125 0 0 0,08 0,08 0 

45 ΠΛ. ΑΝΟΙΞΗΣ O.T. 819 Ο.Τ.834 1,5 1,5 0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 145 0 291 0 261 3,3 0 0 

46 ΠΛ. ΕΚΤΩΡΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1 1 0,00 1 1 1 1 0 270 571 0 0 0 0 0 

47 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,1 51 36 126 0 0 0,1 0,1 0 

48 
ΠΑΡΚΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 0 0 0,00 0 0 0 0 54 50 806 0 706 13,9 0 0 

49 Κ.Χ. ΔΕΠΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 120 0 283 0 283 4,8 4,8 0 

50 ΟΕΚ 2 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ  0 0 0,00 0 0 0 0 215 368 74 673 149 6,7 6,7 334 

51 

ΟΕΚ 1 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
(ΠΛΑΤΕΙΑ 1Η ΜΑΗ, ΛΟΦΟΣ, Κ.Χ. 
ΤΡΙΓΩΝΟ Κ. ΣΜΕΡΟΥ) 0 0 0,00 0 0 0 0 101 307 0 759 145 2,6 2,6 0 

52 
Ο.Τ. 508 Κ.Χ. ΗΣΙΟΔΟΥ ΜΕ 
ΟΔΥΣΣΕΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1,6 1,6 0,00 1,6 1,6 1,6 1,6 68 85 299 0 0 0,35 0,35 0 

53 
Ο.Τ. 706 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ 
ΕΒΡΟΥ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 76 0 76 22,2 0 0 

54 
Κ.Χ. ΧΑΛΕΠΑ ΚΑΙ ΜΥΡΙΒΙΛΗ Ο.Τ. 
227 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 92 0 92 8,8 8,8 0 

55 
K.X. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο.Τ.317,389,383 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 58 0 58 5,4 5,4 0 

56 
ΝΗΣΙΔΑ ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΚΑ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,1 5 817 1649 0 0 0,4 0,4 0 

57 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 0 0,00 0 0 0 0 1067 1172 616 0 0 8,4 0 3278 

58 
Κ.Χ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 0 30 1,8 1,8 0 

59 
Κ.Χ.  ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 43 0 43 3,6 3,6 0 

60 Κ.Χ. Ο.Τ.715 Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0,4 0,4 0 
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ΠΑΛΛΗΝΗ  
8/3/2017     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
Τ.Ε.  

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

61 
Κ.Χ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΓΑΡΓΗΤΟΥ Ο.Τ.350 Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 29 0 29 1,2 1,2 0 

62 
Κ.Χ. ΠΕΛΟΠΑ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 4 0 42 0 42 1,7 1,7 0 

63 
Κ.Χ. Ο.Τ. 652 ΥΔΡΑΣ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 2 0 27 0 27 1,3 1,3 0 

64 
Κ.Χ. Ο.Τ. 393 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 11 0 52 0 52 1,8 0 0 

65 Κ.Χ. Ο.Τ.707 Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 36 0 36 1,7 1,7 0 

66 Κ.Χ. Ο.Τ. 716 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 97 0 97 5,6 5,6 0 

67 
Κ.Χ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΕ ΓΕΡΑΚΑ 
O.T. 375, 375α 0 0 0,00 0 0 0 0 1113 32 5837 0 0 1,6 1,6 0 

68 Κ.Χ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΗ 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0 0 10 0 0 0 0 0 

69 
Κ.Χ. ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΩΝ ΜΕ 
ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0 0,00 0 0 0 0 10 53 123 0 0 0,11 0,11 0 

70 
Κ.Χ.ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ ΜΕ 
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0 0,00 0 0 0 0 6 89 212 0 0 0,33 0,33 0 

71 

Κ.Χ.ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΕ 
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ), 
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0 0,00 0 0 0 0 24 50 129 0 0 0,1 0,1 0 

72 

Κ.Χ.ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΕ 
ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ), Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0 0,00 0 0 0 0 13 43 108 0 0 0,09 0,09 0 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΡ) 
 58,83 58,29 0,54 58,83 58,83 58,83 58,83 4479,00 6275,00 18453,00 2524,00 2358,00 113,02 60,42 3612,00 
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Οικονομική προσφορά 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠ.: 

Υπηρεσίες συντήρησης 

πρασίνου  

 

 

 

 
216.716,53 € συμπ. ΦΠΑ 24% 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6/ 2017   

 

 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ.: 

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου  
 
 
 
 
216.716,53  € 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» 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής:       216.716,53 € (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 
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(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)……………………………………… (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλυτικά τις Τιμές επί του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ                 

A/A Εργασία 
Μονάδα 

Μετρ. 

Ποσότη
τα  

Επαν
αλήψε
ις  Τιμή  Σύνολο Α 

Ποσότ
ητα 
(προα
ίρεση
ς Β) 

Επαναλ
ήψεις 
(προαίρ
εσης) 

Σύνολο 
προαίρεσης 
Β 

1 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ  

Στρέμμα 58,83 26 
  

6 14 

 

2 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝ
Ο)  

Στρέμμα 58,29 164 
  

6 80 

 

3 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)  

Στρέμμα 0,54 164   0 0 

 

4 

ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

Στρέμμα 58,83 2   6 1 
 

5 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Στρέμμα 58,83 1   6 1 

 

6 

ΑΡΑΙΩΜΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
THATCH) 

Στρέμμα 58,83 1   6 1 

 

7 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ 
ΘΑΜΝΩΝ 

Τεμ 4479 4   1100 3 

 

8 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ  

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ 

6275 4   1500 3 

 

9 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝ
Ο) 

Τεμ 18453 47   3500 23 

 

10 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΜΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Τεμ 2524 47   0 0 
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11 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΦΥΤΩΝ 

Τεμ 2358 1   0 0 

 

12 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Στρέμμα 113,02 4   10 3 

 

13 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ 

Τεμ 3612 6   0 0 

 

  ΣΥΝΟΛΟ               

  Συνολο Στρεμμάτων   407,17       40,00     

  
Σύνολο Τεμ. 

  
31426,0

0     
  

4600,0
0     

  
Σύνολο Τρέχον Μέτρο 

  6275,00     
  

1500,0
0     

  
ΦΠΑ 24% 

             
 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ       Α 

 
  Β 

                     

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Α+Β             Α+Β 

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

 
     

    
ΠΑΛΛΗΝΗ 
 8/3/2017   16/3/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΠΡ/ΝΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

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

    

   

   

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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