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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Διονύσου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Λ. Μαραθώνος 29 &Αθ. Διάκου 

Πόλη Αγ. Στέφανος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 213 2030600 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
Τηλ. 213 2030638 
e-mail:theodosiadou@dionysos.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www dionysos.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Διονύσου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας 
ΟΤΑ 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

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

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗ= 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :wwwdionysos.gr 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

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 Διονύσου.Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. : 
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o Κ.Α. 70.6275.0001 με τίτλο " Καθαρισμός Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία" 
o Κ.Α. 35.6275.0009 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών και Επικίνδυνων Δέντρων». 

Για την παρούσα διαδικασίαέχει  εκδοθεί η παρακάτω απόφαση (ΑΑΥ:   
797 /  21  -11 -2022  (ΑΔΑΜ 22REQ011659536  2022-11-23, ΑΔΑ 6ΛΙΕΩ93-ΧΨΤ)  
   798 /   21-11-2022    (ΑΔΑΜ 22REQ011659548 2022-11-23, ΑΔΑ  99Ζ5Ω93-ΗΕΦ )  
 
Κ.Α. 70.6275.0001 με τίτλο " Καθαρισμός Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία" 

Έτος 2022 (ΑΑΥ 797 /2022) για συνολικό ποσό 1.000€  

Έτος 2023 (ΑΑΥ        /2023) για συνολικό ποσό 298.137,60€  

Έτος 2024 (ΑΑΥ        /2024) για συνολικό ποσό 299.137,60€  

 
Κ.Α. 35.6275.0009 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών και Επικίνδυνων Δέντρων». 

Έτος 2022 (ΑΑΥ 798 /2022) για συνολικό ποσό 40,00€   

Έτος 2023 (ΑΑΥ        /2023) για συνολικό ποσό 25.045,20€   

Έτος 2024 (ΑΑΥ        /2024) για συνολικό ποσό 66.141,60€   

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  αφορά στον καθαρισμό - αποψίλωση από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά 
των κοινόχρηστων χώρων π.χ. οικόπεδα, νησίδες οδών, παρόδια βλάστηση κ.λπ, καθώς επίσης ιδιωτικών 
οικοπέδων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους αμελούν ή δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές τους 
υποχρεώσεις (και συναφείς ενημερώσεις – ειδοποιήσεις του Δήμου) και αποκομιδή υπολειμμάτων 
κατακείμενης και εύφλεκτης ύλης και απορριμμάτων από τους άνω χώρους.  

Επίσης, αφορά στον καθαρισμό – απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (υλοτομίες) από δασικές εκτάσεις και 
δασικούς δρόμους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου, σε περιοχές ζωνών μίξης 
δασών/πόλεων και οικισμών, σε διάσπαρτες πευκόφυτες εκτάσεις που υπάρχουν ως αυτοφυής βλάστηση 
σε μορφή αλσυλλίων εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου και εκατέρωθεν κατά μήκος του οδικού 
δικτύου (που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις), κλπ,με σκοπό την προστασία της βλάστησης 
από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2023 και 2024. 

Τέλος, αφορά στο κλάδεμα - κοπή μεμονομένων δέντρων, εκτός των υλοτομούμενων περιοχών, για την 
υλοποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου με κατάλληλο καλαθοφόρο όχημα 
και λοιπά εργαλεία  και προσωπικό ως απαιτείται μεταξύ δεν αυτών και εναερίτη- αναρριχιτή. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 77312000-0) με τίτλο «Υπηρεσίες Εκκαθάρισης από Αγριόχορτα» , (CPV) : 77200000-2 με 
τίτλο «Υπηρεσίες Δασοκομίας»,(CPV): 90513000-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων» 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

 





ΤΜΗΜΑ Α  : «ΧΛΟΟΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΟΠΕΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 237.435,50 συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24% ,  

ΤΜΗΜΑ Α. ΧΛΟΟΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2023 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         

ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 2024  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 2024 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ          

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ               
2023-2024 (€) 

1 
Βοτάνισμα με Χρήση  

Βενζινοκίνητου 
Χορτοκοπτικού 

1 ΣΤΡΕΜΜΑ 37,50 2000 75.000,00 18.000,00 93.000,00 2000 75.000,00 18.000,00 93.000,00 150.000,00 36.000,00 186.000,00 

2 
Βοτάνισμα με Χρήση  

Αυτοκινούμενου 
Μηχανήματος 

2 ΣΤΡΕΜΜΑ 18,00 530 9.540,00 2.289,60 11.829,60 530 9.540,00 2.289,60 11.829,60 19.080,00 4.579,20 23.659,20 

3 

Καθαρισμός Χώρου 
Φυτών – Αποκομιδή 

Υπολειμμάτων - 
Εύφλεκτης Ύλης 

3 ΣΤΡΕΜΜΑ 14,00 800 11.200,00 2.688,00 13.888,00 800 11.200,00 2.688,00 13.888,00 22.400,00 5.376,00 27.776,00 

      

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

95.740,00 22.977,60 118.717,60 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΥΣ 2024 95.740,00 22.977,60 118.717,60 191.480,00 45.955,20 237.435,20 





ΤΜΗΜΑ Β:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 360.840,00 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  
ΤΜΗΜΑ Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 
2024  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 
2024 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ            
2023-

2024 (€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ              
2023-2024 

(€) 

1 ΚαθαρισμόςμεΧρήση 
Καταστροφέα  

Κοινόχρηστοι, 
Ιδιωτικοί και 
Δασικοί Χώροι 

4 ΣΤΡΕΜΜΑ 50,00 1000 50.000,00 12.000,00 62.000,00 1000 50.000,00 12.000,00 62.000,00 100.000,00 24.000,00 124.000,00

2 
ΚαθαρισμόςΒλάστησης 
– Υλοτομία - 
Μεταφορά  

Καθαρισμός - 
Υλοτομία -
Απομάκρυνση 
Βλάστησης & 
Κλάδων σε 
Περιοχές 
Μίξης Δάσους 
- Πόλης  

5 ΣΤΡΕΜΜΑ 250,00 350 87.500,00 21.000,00 108.500,00 350 87.500,00 21.000,00 108.500,00 175.000,00 42.000,00 217.000,00

3 Κοπή 
ΜεγάλουΔένδρου   6 ΤΜΧ 100,00 80 8.000,00 1.920,00 9.920,00 80 8.000,00 1.920,00 9.920,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

145.500,00 34.920,00 180.420,00 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2024 

145.500,00 34.920,00 180.420,00 291.000,00 69.840,00 360.840,00

 

  





 

Σελίδα 8 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)  

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         

ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ              

ΕΤΟΥΣ 
2024  

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 2024 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ            

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       ΈΤΩΝ              

2024 (€) 

1 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   

έως 24 μ. 

Κλάδεμα - κοπή 
μεμονομένων 
δέντρων εκτός 

υλοτομούμενων 
περιοχών σε 
υλοποίσηση 
Αποφάσεων 
Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

7 ΗΜΕΡΑ 280,00 58 16.240
,00 

3.897,60 20.137,
60 

130 
36.4
00,0

0 
8.736,00 45.136,00 52.640,00 12.633,60 65.273,60 

2 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   
άνω των 24 

μ. 
 

Ωςάνω 8 ΗΜΕΡΑ 350,00 10 
3.500,

00 840,00 
4.340,0

0 40 
14.0
00,0

0 
3.360,00 17.360,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00 

3 

Υπηρεσία 
εναερίτη- 

αναρριχιτή 
για κλάδεμα - 

κοπή 
δέντρων Ωςάνω 

9 ΗΜΕΡΑ 245,00 2 490,00 117,60 

607,60 12 
2.94
0,00 

705,60 3.645,60 3.430,00 823,20 4.253,20 

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

20.230
,00 4.855,20 

25.085,
20 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2024 

53.3
40,0

0 

12.801,6
0 66.141,60 73.570,00 17.656,80 91.226,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β-Γ 556.050,00 133.452,00 689.502,00 





Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο από τα Τμήματα ή και στα τρία Τμήματα (3) του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

 

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη του Τμήματος αφού παρέχονται, για λόγους 
καθαρά λειτουργικούς, από το ίδιο συνεργείο στον εκάστοτε χώρο εργασίας, ανάλογα με την υφιστάμενη 
κατάσταση και τις ανάγκες αποψίλωσης – καθαρισμού ή υλοτομίας που υπάρχουν, δηλαδή ενώ πχ γίνεται 
βοτάνισμα με χορτοκοπτικό σε κάποιο σημείο σε γειτονικό του σημείο μπορεί να εκτελεσθεί από τον ίδιο ή άλλον 
εργάτη του ίδιου συνεργείου απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης. 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 556.050,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
133.452,00% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €689.502,00) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της 
παρούσας διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων] 
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

[συμπληρώνεται κατά περίπτωση εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται βάσει της προεκτιμώμενης αξίας της 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005 ] 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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- τουάρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) [συμπληρώνεται ειδικά στην περίπτωση που το αντικείμενο της 
σύμβασης αφορά σε υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης] 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςμε θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- τηςαριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο] 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

- 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης] 

- 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 
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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 αριθ. πρωτ. 3858/31639/13-10-2022  (ΑΔΑ:66ΚΦΩ93-107) Απόφαση Δήμαρχου περί ορισμού 
Αντιδημάρχων  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

- Την υπ’ αριθ. 49/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της 
παρούσης διακήρυξης. 

- Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011620551   2022-11-17 

- Τις Αποφάσεις  Ανάληψης υποχρέωσης:    
 
797/21-11-2022  (ΑΔΑΜ22REQ 011659536   2022-11-23 , ΑΔΑ6ΛΙΕΩ93-ΧΨΤ) 
798/21-11-2022  (ΑΔΑΜ 22REQ011659548    2022-11-23,  ΑΔΑ 99Ζ5Ω93-ΗΕΦ) 

- Την    630 / 2022      (ΑΔΑ :6ΝΗΖΩ93-ΑΤ0 ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε: α) η 
υπ’ αριθ. 49/2022  μελέτη της Δ/νσης  β) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1) ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2) ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3) ΝΤΟΣ ΠΑΣΣΟΣ ΕΛΕΝΗ  

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
 

1) ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2) ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ  
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.go
v.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΠΕΜΠΤΗ  

29- 12-2022 
        ΠΕΜΠΤΗ  

      29- 12 - 2022 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
              6 -  2 - 2023 

και ώρα 
15:00 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
            10-2- 2023 

και ώρα 
10:00 π.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσία χρονοσήμανσης. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/12/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 2022-201807 
δημοσίευσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξηκαι το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 179912 και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 :  

 Εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ », ημερομηνία αποστολής 29/12/2022 

 Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ημερομηνία αποστολής  29/12/2022 

 Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», ημερομηνία αποστολής 29/12/2022 

 Εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», ημερομηνία αποστολής 29/12/2022 

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 
του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.dionysos.gr στην διαδρομή: http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση /Προκυρήξεις 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 
του Ν.3548/2007. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψηςείναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ.EE/SS    2022/S  248-723138 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμημέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με 
τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο)δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές,τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα 
με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 
σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη 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 ιδρύματαή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών 
και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ηαναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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, ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού έντεκαχιλιάδων εκατόν είκοσι ένα  ευρώ 
(11.121,00€) για το σύνολο των τμημάτων Α , Β&Γ . 

Καθώς το αντικείμενο είναι διαιρετό σε περίπτωση συμμετοχής, για παράδειγμα,  μόνο στο τμήμα  Α΄ ΧΛΟΟΚΟΠΗ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  το ποσό της εγγυητικής επιστολής 
διαμορφώνεται στις τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά  [(191.480,00) *2%=3.829,60€. 
Αντίστοιχα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά  για το Β  τμήμα  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   στις πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ   [(291.000,00) 
*2%= 5.820,00€)]. 

Τέλος το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά  για το Γ  τμήμα  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ( ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ στα χίλια τετρακόσια 
εβδομήντα ένα ευρώ  [(73.570,00) *2%= 1471,40€)]. 

 

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, ήτοι μέχρι 7-8-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 
κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων:α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 
έως 2.2.8 , γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την 
έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η 
προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας,διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουνυποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεταιη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση 
κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική 
με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) τουΠοινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του ΕθνικούΤελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτάστρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
συνδέονται με την προσβολήαυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα τωνάρθρων 23 (διασυνοριακή 
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ)και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασίατων οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του 
Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου,καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο 
της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέαςείναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείταιότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο 
μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικών κυρώσεων καιάλλων 
διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνειτο σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5.Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην παρούσα[Συμπληρώνεται κατά περίπτωση εφόσον η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ]Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).Οι υποχρεώσεις της 
παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα 
ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investmentfirms), εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά 
ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες 
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από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέαςαποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλειαποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει 
ταγεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
καιέχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλαγια 
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ήπαραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώαή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να 
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία, (Α) για 
εργασίες με συναφή δραστηριότητα ήτοι για υπηρεσίες(i) συντήρησης πρασίνου – κλαδεύσεις (ii) συλλογή και 
μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και να έχουν (B) Βεβαίωση στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–
ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία Πρασίνου 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν: 

1. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας (με το φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής») από πιστωτικά ιδρύματα  
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ή σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των Κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
o την πλήρη επωνυμία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, 
o τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Μελέτης, 
o τον αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού, 
o δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας χρηματοδότησης 

αυτού  που αντιστοιχεί  σε κατ΄ ελάχιστο όριο ποσού ίσο με το διπλάσιο τουλάχιστον του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) δηλαδή ποσού 
(482.480€ Χ 2 = 964.960€) ή ανάλογα εφόσον η συμμετοχή αφορά σε ένα μόνο Τμήμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας. 

Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου σύμβασης 

2. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει κύκλο εργασιών για έκαστο των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά 
(2019, 2020, 2021), ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του Τμήματος/ων για το οποίο συμμετέχει. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν: 

1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής σε ισχύ (χωρικά 
κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 2002 (01,02,03), 
συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, για τη 
συμμετοχή στις ομάδεςΑ &Β.  

2. Να διαθέτουν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ (ΗΜΑ) 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με του ακόλουθους κωδικούς 020103,020107,030301,200201. Τα 
παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να  πληρούνται από τους συμμετέχοντες (στις ομάδες Α &Β ) 
οικονομικούς φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύονται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

3. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει εκτελέσειή εκτελεί κατά την 
τελευταία τριετία (2019 και μετά) τουλάχιστον ένα (1) έργο συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων με κωδικούς 
ΕΚΑ 02 01 03 ή/και 02 01 07.  

4. Στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περί συμμετοχής στο εταιρικό πλαίσιο (π.χ. οι ομόρρυθμοι 
εταίροι σε περίπτωση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρρυθμης (ΕΕ) εταιρείας κλπ) ή να είναι οι ίδιοι σε περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης, ενός (1) τουλάχιστον στελέχους Πτυχιούχου Γεωπόνου ή Δασολόγου ή κατόχου άλλου 
ισότιμου τίτλου, με πιστοποιημένη τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε 
εργασίες πρασίνου ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένος και ενεργός 
στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά του, υποβάλλοντας πτυχίο, αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό 
Επιμελητήριο και σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας. 

5. Να αποδεικνύεται η δυνατότητα απασχόλησης επί καθημερινής βάσεως κατ΄ ελάχιστον τριών (3) συνεργείων 
των τεσσάρων (4) ατόμων έκαστο, εφόσον η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της παρούσας, και περί ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών στους οδούς, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους 
εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση ενώ στα ιδιωτικά οικόπεδα εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή 
του.( υπεύθυνη δήλωση )  

6. Να αποδεικνύεται η  δυνατότητα στελέχωσης επί καθημερινής βάσης δύο (2) συνεργείων, εφόσον η συμμετοχή 
αφορά στο Τμήμα Β, με εξοπλισμό και αριθμό προσωπικού έκαστου (συνεργείου) ως αυτός προκύπτει από τα 
αντίστοιχα Άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, και περί ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών 
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στους κοινόχρηστους, ιδιωτικούς και δασικούς χώρους εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση. Σε περίπτωση 
συμμετοχής και στο Τμήμα Α και στο Τμήμα Β, ο συμμετέχων να δηλώνει ότι τα εν συνεργεία του Τμήματος Β 
είναι επιπλέον και ανεξάρτητα των συνεργείων του Τμήματος Α. .( υπεύθυνη δήλωση ) 

7. Τουλάχιστον ένα (1) άτομο από το απασχολούμενο προσωπικό (σχετ. 6) να έχουν ονομαστικό πιστοποιητικό 
επιμόρφωσης στο Αντικείμενο της κηποτεχνίας -  διαχείρισης αστικού πρασίνου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (ΑΕΙ).    

8. Ο Οικονομικός φορέας , για την ομάδα Γ,  να απασχολεί τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες κλαδεύσεων σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001-45-ΕΚ καθώς και τα Π.Δ. 155/2004, Π.Δ. 395/1994 και Π.Δ. 396/1994 να έχουν 
εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και να διαθέτουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ανάλογη 
εκπαίδευση (όπως στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε 
τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης, πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε 
μεθόδους στήριξης και ανάβασης, στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης σε φορητές 
κλίμακες και στη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση κ.α ) . Οι τεχνίτες,της παρούσας 
απαίτησης, οφείλουν να διαθέτουν  αποδεδειγμένη εμπειρία στις εργασίες κλάδευσης υπό τάση. Προς 
απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να κατατέθουν έγγραφα ταυτοποίησης ή βεβαιώσεις από φορείς διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας π.χ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

9. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την 
τελευταία τριετία (2019 και μετά) δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις παροχής ομοειδών υπηρεσιών διαχείρισης 
πρασίνου (π.χ. αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμοί δασικών εκτάσεων, αντιπλημμυρικά 
δασοτεχνικά έργα, συντήρηση πρασίνου, εγκατάσταση πρασίνου, κλαδέματα δένδρων,  αποψίλωση - συλλογή 
- αποκομιδή - διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων κ.α.) αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 
200% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσης Μελέτης Διακήρυξης. 

 
10. Για κάθε αυτοκίνητο – όχημα (φορτηγό, ελκυστήρας) που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον συμμετέχει στο σχετικό 

Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού) 
o άδεια κυκλοφορίας,   
o ενισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  
o βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης (του έτους υποβολής της προσφοράς), 
o ενισχύ ΚΤΕΟ. 

 

11. Για τον Καταστροφέα που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον συμμετέχει στο σχετικό Τμήμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού) 
o προσπέκτους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τουκαταστροφέα. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

 
1. Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο),  
2. Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο),  
3. Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 ή 

ισοδύναμο), 
4. Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο). 

 
Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της απαίτησης των ως άνω παραγράφων θα επιφέρει τον αποκλεισμό 
του συμμετέχοντος τα ως άνω θα πρέπει να τα διαθέτουν το σύνολο των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας . 
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης. 

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι εν ισχύ και να έχουν εκδοθεί και να μην έχουν τροποποιηθεί πριν από την 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

[Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς 
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων 
αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι 
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 
και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
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το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣκαταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 
επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την ανωτέρω υποχρέωση]. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη 
συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με 
το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με 
τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και 
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, 
όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 
παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, 
ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α.Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 
της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικάπου αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή 
τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες 
αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ)για την παράγραφο 2.2.3.4περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί 
μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως 
τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε)για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος 
του της κύρωσηςτου οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ)για την παράγραφο 2.2.3.5[εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ], 
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι ανώνυμη εταιρίαή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρείαή νομικό 
πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία(πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην 
παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω). 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της 
παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινούαναδόχου, 
πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό 
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές 
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

-Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

-Όσον αφορά στιςαλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες 
εταιρείες: 
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Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 
ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης 
ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων 
ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν 
είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την 
προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες 
σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας 
του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της 
παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά 
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.[Προς το σκοπό αυτό οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν 
ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, να προσκομίζει κατά το στάδιο 
κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.] 
 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώοή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Ή 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την ειδική έγκριση / άδεια άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται …..ή να είναι μέλη του …..[διαμορφώνεται αναλόγως από την Α.Α]. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν: 

 

3. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας (με το φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής») από πιστωτικά ιδρύματα  
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ή σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των Κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
o την πλήρη επωνυμία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, 
o τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Μελέτης, 
o τον αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού, 
o δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας χρηματοδότησης 

αυτού  που αντιστοιχεί  σε κατ΄ ελάχιστο όριο ποσού ίσο με το διπλάσιο τουλάχιστον του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) δηλαδή ποσού 
(482.480€ Χ 2 = 964.960€) ή ανάλογα εφόσον η συμμετοχή αφορά σε ένα μόνο Τμήμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας. 

Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου σύμβασης 

4. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει κύκλο εργασιών για έκαστο των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά 
(2019, 2020, 2021), ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του Τμήματος/ων για το οποίο συμμετέχει. 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί 
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν: 

1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής σε ισχύ 
(χωρικά κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 2002 
(01,02,03), συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 
ΥΠΕΚΑ.Να διαθέτουν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
(ΗΜΑ) (Α), για τη συμμετοχή στην ομάδα Α & Β.  

2. Να είναι εγγεγραμμένοι Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με του ακόλουθους κωδικούς 
020103,020107,030301,200201, (Β) Να προσκομίσουν  αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων 
στο ΗΜΑ για το τελευταίο  έτος που είναι υπόχρεοι υποβολής. 
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3. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει εκτελέσειή εκτελεί 
κατά την τελευταία τριετία (2019 και μετά) τουλάχιστον ένα (1) έργο συλλογής και μεταφοράς 
αποβλήτων και διαχειρίσεις φυτικών αποβλήτων  με κωδικούς ΕΚΑ 02 01 03 ή/και 02 01 07.  

4. Στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περί συμμετοχής στο εταιρικό πλαίσιο (π.χ. οι 
ομόρρυθμοι εταίροι σε περίπτωση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρρυθμης (ΕΕ) εταιρείας κλπ) ή να είναι 
οι ίδιοι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, ενός (1) τουλάχιστον στελέχους Πτυχιούχου Γεωπόνου 
ή Δασολόγου ή κατόχου άλλου ισότιμου τίτλου, με πιστοποιημένη τεχνογνωσία και επαγγελματική 
εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε εργασίες πρασίνου ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένος και ενεργός στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό 
επάγγελμά του, υποβάλλοντας πτυχίο, αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό Επιμελητήριο και 
σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας. 

5. Να αποδεικνύεται  η δυνατότητα απασχόλησης επί καθημερινής βάσεως κατ΄ ελάχιστον τριών (3) 
συνεργείων των τεσσάρων (4) ατόμων έκαστο, εφόσον η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Α του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας, και περί ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών στους 
οδούς, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση ενώ στα ιδιωτικά 
οικόπεδα εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του.( υπεύθυνη δήλωση )  

6. Να αποδεικνύεται η  δυνατότητα στελέχωσης επί καθημερινής βάσης δύο (2) συνεργείων, εφόσον 
η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Β, με εξοπλισμό και αριθμό προσωπικού έκαστου (συνεργείου) ως 
αυτός προκύπτει από τα αντίστοιχα Άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, και περί 
ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών στους κοινόχρηστους, ιδιωτικούς και δασικούς χώρους εντός 
δύο (2) μηνών από την ανάθεση. Σε περίπτωση συμμετοχής και στο Τμήμα Α και στο Τμήμα Β, ο 
συμμετέχων να δηλώνει ότι τα εν συνεργεία του Τμήματος Β είναι επιπλέον και ανεξάρτητα των 
συνεργείων του Τμήματος Α. .( υπεύθυνη δήλωση ) 

7. Τουλάχιστον ένα (1) που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της σύμβασης έχουν ονομαστικό 
πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο Αντικείμενο της κηποτεας- διαχείρισης αστικού πρασίνου από 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).    

8. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
κατά την τελευταία τριετία (2019 και μετά) δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις παροχής ομοειδών 
υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (π.χ. αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμοί δασικών 
εκτάσεων, αντιπλημμυρικά δασοτεχνικά έργα, συντήρηση πρασίνου, εγκατάσταση πρασίνου, 
κλαδέματα δένδρων,  αποψίλωση - συλλογή - αποκομιδή - διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων κ.α.) 
αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 200% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού 
(χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσης Μελέτης Διακήρυξης, .   

9. Για κάθε αυτοκίνητο – όχημα (φορτηγό, ελκυστήρας) που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον συμμετέχει 
στο σχετικό Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού) να προσκομίσει  

o άδεια κυκλοφορίας,   
o ενισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  
o βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης (του έτους υποβολής της προσφοράς), 
o ενισχύ ΚΤΕΟ. 

 
10. Για τον Καταστροφέα που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον συμμετέχει στο σχετικό Τμήμα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού)να προσκομίσει 
o προσπέκτους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τουκαταστροφέα. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

 
1. Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο),  

2. Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο),  

3. Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύναμο), 
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4. Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο). 

Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της απαίτησης των ως άνω παραγράφων θα επιφέρει τον αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος τα ως άνω θα πρέπει να τα διαθέτουν το σύνολο των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας . 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης. 

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι εν ισχύ και να έχουν εκδοθεί πριν από την δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωποκαι εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό 
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 
ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπουγενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσειςτα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 
πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του 
αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποίαχορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 
εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους1 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.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, 
υποπερ. i, iiκαι iiiτης περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο 
(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός 
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον 
διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος 
θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

[Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και 
αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θέτει τον πιο 
κάτω όρο: ] Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες,δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 
στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του 
τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεταινα αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη 
δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσηςτης Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης , για  όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσαυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
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. 
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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.Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Ταηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η 
επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 
μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 
φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, 
εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 
συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 
ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται 
για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος 
απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση 
του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός 
φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης 
της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 
διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το 
ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 
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[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDintείναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

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

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 που είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά , ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο «Οικονομική προσφορά » τη  ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ( σύμφωνα με το υπόδειγμά που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ  
της παρούσης 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 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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 καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχήστο  Παράρτημα ΙΙΙ  της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (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.Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 
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διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την 
προσφορά τους. 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 
της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, 
αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 
102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό 
αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος 
που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις 
υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10-2-2023 και ώρα 10:00πμ 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης 
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 
απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
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γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμούπροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα 
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν 
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται 
ως μη κανονική.  

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.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων2 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω τηςλειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 
στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της 
παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα 
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει 
τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 
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περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα 
αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 
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 αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι 
οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται 
ανωτέρω(παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, 
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 





40 

 

αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 

3.3.2.Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 
του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 
οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

[Συμπληρώνεται σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000 ευρώ:] Πριν την υπογραφή της σύμβασης 
υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-
2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται 
να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη 
της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσηςκαι λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική 
περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου 
στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την 
προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο 
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 
της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο 
της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί 
της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από 
την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το 
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου .Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση 
της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα 
αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς 
ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την 
άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση 
ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν 
των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα 
αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 
ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 
προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) 
ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, 
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.Για την άσκηση της αιτήσεως 
κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος 
της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μηυποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων τωνπροσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 7 τουάρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν 
μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές 
και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τονοποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονικήεκτέλεση της σύμβασης,δ) αν η 
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών,στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 
ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίαςτου περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίαςτης σύμβασης, ή του 
τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  
υπογραφή του συμφωνητικού.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού 
της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον,τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, 
εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. 

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.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 
σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι 
διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

  
[Ο όρος που ακολουθεί τίθεται κατά την ευχέρεια της Α.Α. στο πλαίσιο της δέσμης των μέτρων που μπορούν 
να εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης τωνπροτύπων ακεραιότητας και τη 
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διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Αντίστοιχες δεσμεύσεις οφείλουν 
να αναλαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού της Α.Α. που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται αντίστοιχα το συμφωνητικό:] 
 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων 
κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 
ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 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, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, 
πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 
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κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης) Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο 
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε)ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 
βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 
ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της 
παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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.Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Με το άρθρο 7  του ν.4912/22 αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν.4412/2016 και αντί για κράτηση ύψους 0,06% 
υπέρ της ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων και κράτηση ύψους 0,07%  υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί συμβάσεων άνω των 1.000 
ευρώ πλην ΦΠΑ, προβλέπεται επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον 
ν.4412/2016 και στον ν.4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου 
εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης,σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8 % 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 έκπτωτοςαπό 
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 
περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.Αν η 
προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως, 

 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 ν.4412/2016οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή 
αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο 
της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 
στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του 
ν. 4412/2016.Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της 
παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
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κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση 
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 
αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 
Περιβάλλοντος η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

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 σε δύο (2) έτη  ή μέχρι ανάλωσης του συμβατικού ποσού . 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
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. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

6.3.2Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
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καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220.  

6.3.5Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών 

 
 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος  

 Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών 

 Εφαρμογών & Φιλοζωίας  

 

ΙωάννηςΤσουδερός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ 49/2022 ΜΕΛΕΤΗ  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2022 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ), ΚΑΙ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ &ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ) 

         

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό - αποψίλωση από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά των 
κοινόχρηστων χώρων π.χ. οικόπεδα, νησίδες οδών, παρόδια βλάστηση κλπ, καθώς επίσης ιδιωτικών οικοπέδων, για 
τα οποία οι ιδιοκτήτες τους αμελούν ή δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές τους υποχρεώσεις (και συναφείς 
ενημερώσεις – ειδοποιήσεις του Δήμου) και στην αποκομιδή υπολειμμάτων κατακείμενης και εύφλεκτης ύλης και 
απορριμμάτων από τους άνω χώρους.  
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Επίσης, αφορά στον καθαρισμό – απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (υλοτομίες) από δασικές εκτάσεις και 
δασικούς δρόμους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου, σε περιοχές ζωνών μίξης δασών/πόλεων 
και οικισμών, σε διάσπαρτες πευκόφυτες εκτάσεις που υπάρχουν ως αυτοφυής βλάστηση σε μορφή αλσυλλίων 
εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου και εκατέρωθεν κατά μήκος του οδικού δικτύου (που διέρχεται μέσα από 
δάση και δασικές εκτάσεις), κλπ, με σκοπό την προστασία της βλάστησης από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου 2023 και 2024. 

 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι για τα ιδιωτικά οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν εντός 10 ημερών από την 
ειδοποίηση του Δήμου, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό βάσει της υπ’ αριθ. 20/2022 
Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1301/Β/18.3.2022), η οποία αντικατέστησε την 4/2021 (ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 «Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, 
προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, 
αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η 
συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση 
Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω 
παραγράφων.» 

 

Τέλος, αφορά στο κλάδεμα - κοπή μεμονομένων δέντρων, εκτός των υλοτομούμενων περιοχών, για την υλοποίηση 
των Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου με κατάλληλο καλαθοφόρο όχημα και λοιπά εργαλεία  
και προσωπικό ως απαιτείται μεταξύ δεν αυτών και εναερίτη- αναρριχιτή. 

 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, ο Δήμος εξακολουθεί να τελεί σε (2η) 
Παράταση (ΑΔΑ: 6ΞΙΚ46ΝΠΙΘ-ΡΒ2) της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στην οποία είχε 
κηρυχθεί στις 29.7.2021 (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε)για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την 
καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 27-7-2021, επί της οποίας είχε δοθεί μία (1η) Παράταση 
(9Φ2Μ46ΝΠΙΘ-ΟΝΣ), καθότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης του Δήμου στην εν λόγω Κατάσταση 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών της πυρκαγιάς. 

 

Περαιτέρω και συμπληρωματικά στα ανωτέρω, σημειώνεται ότι ο Δήμος με την Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-109) κηρύχθηκε στις 22.6.2022 σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 
Προστασίας προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών. 

 

Τέλος, αναφέρεται ότι ο Δήμος είχε ξανά κηρυχθείστις 10.5.2021 σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΓΞ46ΜΤΛΒ-Τ4Ψ), για του ίδιους λόγους ως άνω λόγους, και ενώ βρισκόταν ήδη και τότε σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρχικά με τηνυπό ΑΔΑ: ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3 Απόφαση του Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας για ένα (1) μήνα από τις 15.02.2021 έως και 15.03.2021 και κατόπιν με πέντε (5) διαδοχικές 
Αποφάσεις ενός (1) μηνός έκαστη (ΑΔΑ: 6Ω1846ΜΤΛΒ-Υ2Θ, ΩΓΧ746ΜΤΛΒ-ΝΗΧ, ΩΔ4Θ46ΜΤΛΒ-ΝΒ9, ΨΩΝΤ46ΜΤΛΒ-
ΨΞΧ και ΨΨΞ846ΜΤΛΒ-ΖΩΔ) παρατάθηκε η Κήρυξη συνολικά έως τις 17.8.2021) εξαιτίας του σφοδρού καιρικού 
φαινομένου «ΜΗΔΕΙΑ», το οποίο έπληξε το Δήμο στις 15-16 Φεβρουαρίου 2021, και για την αποκατάσταση των 
συνεπειών του έπρεπε να υλοποιηθούν εκτεταμένες υλοτομίες. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 689.502,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και 
αφορά σε δύο (2) έτη (2023 – 2024). 

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2022 υπάρχει εγγεγραμμένος σχετικός Κ.Α. 70.6275.0001 με τίτλο 
«Καθαρισμός Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία». 
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Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,  
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 
Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή 
Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού», και 

Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86 Ν. 
4412/2016).  

 

ΤαCPV της εν λόγω ανάθεσης υπηρεσίας είναι: 

77312000-0 με τίτλο «Υπηρεσίες Εκκαθάρισης από Αγριόχορτα», 

77200000-2 με τίτλο «Υπηρεσίες Δασοκομίας».  

       

  

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΧΛΟΟΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΟΠΕΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος θα αφορούν στις οδούς, κοινόχρηστους  και λοιπούς χώρους ως ακολούθως 

 λεωφόροι, δρόμοι, παράδρομοι, πεζόδρομοι, 
 νησίδες, πρανή, 
 πλατείες, πάρκα, περιβάλλοντες  χώροι (σχολείων, γηπέδων, κλειστών γυμναστηρίων, νεκροταφείων), και 
 δημοτικών και ιδιωτικών οικοπέδων για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους αμελούν. 
 

 

Αναλυτικά: 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

 

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.  

Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στον χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η 
απομάκρυνσή τους από τους χώρους των εργασιών, όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
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Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σε χώρους διαφόρων κατηγοριών σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού 
Δήμου π.χ. νησίδες οδών, άλση πάρκα κλπ ή και μεικτούς χώρους δηλαδή χώρους που αποτελούν συνδυασμό π.χ. 
φυτεμένων χώρων και ελεύθερων, κοκ. 

 

Τιμή σε Ευρώ (€) ανά στρέμμα (στρ.): 37,50€. 

Ολογράφως: Τριάντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.  

Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στον χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η 
απομάκρυνσή τους από τους χώρους των εργασιών, όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

 

Τιμή σε Ευρώ (€) ανά στρέμμα (στρ.): 18,00€. 

Ολογράφως: Δέκα Οκτώ Ευρώ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ 

 

Συγκέντρωση εύφλεκτης ξηράς βλάστησης (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ) και απομάκρυνσή τους από τους 
κοινόχρηστους χώρους των εργασιών (πλατείες, πρανή, νησίδες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ). 

Αποκομιδή υπολειμμάτων και απορριμμάτων παρόδιας βλάστησης σε βάθος επέμβασης μέχρι 5 μέτρα από την 
άκρη οδοστρώματος, καθώς και συντήρηση (απομάκρυνση βλάστησης) των δασικών δρόμων. 
Η απόρριψη θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.  
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και εργαλείων που 
απαιτούνται. 

 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σε χώρους διαφόρων κατηγοριών σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού 
Δήμου π.χ. νησίδες οδών, άλση πάρκα κλπ ή και μεικτούς χώρους δηλαδή χώρους που αποτελούν συνδυασμό π.χ. 
φυτεμένων χώρων και ελεύθερων, κοκ. 

 

Τιμή σε Ευρώ (€) ανά στρέμμα (στρ.): 14,00€. 

Ολογράφως: Δέκα Τέσσερα Ευρώ. 

 

 

Χώροι Παροχής Υπηρεσιών για τα ανωτέρω 

 

Οι εργασίες καθαρισμού (αποψίλωσης) / βοτανίσματος / συντήρησης / αποκομιδής υπολειμμάτων – απορριμμάτων θα αφορούν 
και τις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 
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Οι οδοί, οι κοινόχρηστοι και οι λοιποί χώροι όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 λεωφόροι, δρόμοι, παράδρομοι, πεζόδρομοι, 
 νησίδες, πρανή, 
 πλατείες, πάρκα, περιβάλλοντες  χώροι (σχολείων, γηπέδων, κλειστών γυμναστηρίων, νεκροταφείων), και 
 δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους αμελούν. 
 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες καθαρισμού (αποψίλωσης) – βοτανίσματος - συντήρησης θα αφορούν σε όλες τις οδούς και 
στους κοινόχρηστους χώρους σε κάθε Δημοτική Κοινότητα, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποιο 
τακτικό ή περιστασιακό πρόγραμμα οδοκαθαρισμού δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου δεν επαρκεί 
για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας. 

 

Άγιος Στέφανος 

 

Λεωφόρος Κοιμήσεως Θεοτόκου, Λεωφόρος Κρυονερίου, Λεωφόρος Μαραθώνος, Λεωφόρος Τραπεζούντος, 
Λεωφόρος Χελμού. 

Αγίας Λαύρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Σοφίας, Αγίας Σκέπης, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Όρους, Αδάνων, Αθανασίου 
Διάκου, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Ανεμώνης, Ανθέων, Απόλλωνος, Αργυρουπόλεως, Αρκαδίας, Αρτέμιδος, Αφροδίτης, 
Βουτσά Τζαννή, Γαλήνης, Γαζίας, Δάφνης, Δεκελείας, Δημοσθένους, Δυρού, Ειρήνης, Ελ. Βενιζέλου, Ελληνικού 
Στρατού, Ευθυμίου Ευθυμιάδη, Εύξεινου Πόντου, Ζαγορίου, Ζιμπίλογλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ηρακλείου, 
Θέμιδος, Ιθάκης, Ιωαννίνων, Καλλιθέας, Καποδιστρίου, Καππαδοκίας, Καραολή και Δημητρίου,Καραΐσκάκη, 
Καυκάσου, Κερασούντος, Κλειούς,  Κολοκοτρώνη, Κορίνθου, Κουλουψούζη, Κρήνης, Κρήτης,  Κώστα Κρυστάλλη, 
Κυθήρων, Κύπρου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντινουπόλεως, Λακωνίας, Λαμίας, Γρηγορίου Λαμπράκη, 
Λεβάντας, Λειβαδιάς, Λευκάδος, Λόφου Νυμφών, Λυσία, Μαργαρίτας, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μενεξέδων, 
Μεσολογγίου, Μιαούλη, Μικράς Ασίας, Μουσών, Μπουμπουλίνας, Μυρσίνης - Κωστοπούλου, Μυστρά, Μωριά, 
Ναπολέοντας Ζέρβα, Ναυπάκτου, Νεφέλης, Νικηταρά, Νίκης, Ντρέδων, Ξενοφώντος, Οδυσσέως, Οιάνθης, 28ης 
Οκτωβρίου, Ολύμπου, Οπτασίας, Ορφέως, Κ. Παλαιολόγου, Παλαμά Κ., Παλλάδος, Πανοράματος,  Παπανικολή, 
Παπαφλέσσα, Παρνασσού, Πάρνηθας, Πατρών, Παύλου Μελά, Πεντζερίδη Ευάγγελου, Περικλέους, Πευκών, 
Πίνδου, Πιπεροπούλου, Πόντου, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ρόδων, Σαμψούντος, Σίλης, Σινώπης, Σόλωνος, Σουλίου, 
Σπάρτης,  Σωκράτους, Ταϋγέτου,   Φαρσάλων,  Φώκαιας, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Χλόης, Ύδρας, Πάρκο επί της 
Μαραθώνος, 1ο Δημοτικό Αγίου Στεφάνου, 2ο Δημοτικό Αγίου Στεφάνου, 1ο – 2ο – 3ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου, 
Επίσης στη θέση “Αχλαδούλα” στον χώρο που ενοικιάζει ο Δήμος για τον τεμαχισμό των πράσινων (κλαδιά) 
απορριμμάτων του. 

Πλατείες: Δημοκρατίας, Ομονοίας, Αντύπα, χώρος της παιδικής χαράς επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. 

 

Κρυονέρι 

 

Λεωφ. Κρυονερίου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Τριάδας, Ανοίξεως, Αρκαδίας, Βρυούλων, Δάφνης, Ελπίδος, 
Δημοκρατίας, Γ. Ζηκίδη, Ήρας, Γ. Καραϊσκάκη( και ρέμα), Κολοκοτρώνη, Κυκλαμίνων, Κύπρου, Λεύκης, 
Ολυμπιονικών, Παραδείσου, Πιερίας, Πολυτεχνείου, Σεβδεκίου, Σολωμού, Συνασσού, Τήνου, Υψηλάντους, και οι 
παράδρομοι των κεντρικών οδών. 

Πλατεία Μικράς Ασίας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Πλατεία Λιάπη, Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Περιβάλλον χώρος (1ο -2ο 
Νηπιαγωγείο Κρυονερίου, Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Κρυονερίου). 

 

Άνοιξη 

 

Αγίας Τριάδας, Αγίου Χριστοφόρου, Αγίου Αθανασίου, Αγίων Θεοδώρων, Αγρινίου, Αθανασίου Διάκου, 
Αρχιμήδους, Ανεμώνης, Αγ. Παρασκευής, Δάφνης, Δεληγιάννη, Δημοκρατίας, Δωδεκανήσου, Δωδώνης, Ερατούς, 
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Εφέσσου, Ζαγορίου, Ηρακλείου, Θράκης, Θουκυδίδου, Καραϊσκάκη, Κυκλάδων, Κολοκοτρώνη, Κρίνων, Λαγκαδιών, 
Λεωφόρος Μαραθώνος, Λεωφόρος Ανοίξεως-Σταμάτας, Λεωνιδίου, Λυκαβηττού, Λυσίππου, Μαργαρίτας, 
Μιαούλη, Μυρτιάς, Ντάλιας, Οδυσσέως, Ουρανίας, Παπαφλέσσα, Περσεφόνης, Πευκών, Ρόδων, Σάμου, Τειρεσία, 
Χανίων. 

Πλατεία Αγάπης, Κεντρική Πλατεία Άνοιξης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Πλατεία Μαυρογένους, Πλατεία Αρμονίας, 
Πλατεία Πλαστήρα, Πλατεία – Μπάσκετ, Πλατεία(Μενεξέδων), Πλατεία Οικισμού  Ανθέων, Πλατεία Ελευθερίας (Αγ. 
Παρασκευή), Πλατεία Ειρήνης (Αγ. Παρασκευή), Παιδική Χαρά (Σάμου τέρμα), Παιδική Χαρά (Ηρώων), Πλατεία 
Αγίας Παρασκευής, Κεντρική Παιδική Χαρά, Παιδική Χαρά Αγ. Παρασκευής &Κυκλαμίνων, Παιδική Χαρά 
Αστυπάλαιας & Μυτιλήνης, Παιδική Χαρά επί της οδού Άγγελου Νησιώτη, Παιδική Χαρά επί της οδού Νάξου, 
Γήπεδο τένις (Μυτιλήνης), Παιδική Χαρά (Λεωφόρος Ανοίξεως & Νιόβης), Παιδική χαρά (Αρχιλόχου), Παιδική χαρά 
(Θεμιστοκλέους), Περιβάλλον χώρος (Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης, 1ο -2ο Νηπιαγωγείο Άνοιξης),  Νεκροταφείο. 

 

Ροδόπολη 

 

Αγίου Ιωάννου, Αγράφων, Αθανασίου Διάκου, Ακόβου, Αναπαύσεως, Άνδρου, Αραχώβης, Άργους, Αρκαδίας, 
Βεργίνας, Γαλήνης, Γράμμου, Δεξαμενής, Δημοκρατίας, Ευρυτανίας, Ευτέρπης Θάλειας, Καλυψούς, Κανάρη, 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κολοκοτρώνη, Κυκλάδων, Κωνσταντινουπόλεως, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Λεωφόρος 
Μαραθωνοδρόμου – Φειδιππίδου, Λήμνου, Μαραθώνος, 25ης Μαρτίου, Μιαούλη, Μεταμορφώσεως, 
Μπουμπουλίνας, Ναυπλίου, Πέππα, Ροδοπόλεως, Ρούμελης, Σολωμού, Χίου,  

Νεκροταφείο, Δρόμος Νεκροταφείου, Περιβάλλον χώρος (Νηπιαγωγείο Ροδόπολης, 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ροδόπολης), Κεντρική Πλατεία Ροδόπολης, Πλατεία στην περιοχή της Παλιοσταμάτας, Πλατεία επί των οδών 
Πλαταμώνος& Δημοκρατίας, Άλσος Πνυκός. 

 

Σταμάτα 

 

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Λεωφόρος Μαραθωνοδρόμου – Φειδιππίδου, Λεωφόρος Πιπεροπούλου, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Ερμόλαου, Αγ. Ηλία, Αγ. Κωνσταντίνου, Αγίου Φανουρίου, Αλικαρνασσού, Ανθέων, Ανωγείων, 
Απόλλωνος, Αρτέμιδος, Αφυσσίας, Βάγια Γ., Βυζαντίου, Βωρύ, Γαλήνης, Γαζίας, Γρεβενών, Δάφνης, Δινδυμήνης, 
Διονύσου- Αλωνίων, Ειρήνης, Έκτωρος, Ερωφίλης, Ευκαλύπτων, Ευξείνου Πόντου, Ηούς, Ηρακλείου, Ήρας, 
Θουκυδίδου, Ιβίσκου, Κανάρη, Καραϊσκάκη, Κλαζακίου, Κνωσσού, Κολοκοτρώνη, Κουτάλεως, Κουτσουμπρή, 
Κύπρου, Λεύκας, Μακαρίου, Μαραθωνομάχων, Μάρμαρα, 25ης Μαρτίου, Μενουδάκου, Μιαούλη, Μικράς Ασίας, 
Νεφέλης, Ορφέως, Παλατιών, Παναγίας Καστρέλλας, Παπαδάκη, Παπανικολή,Παπαφλέσσα, Πάρου – Αρχιλόχου, 
Πασαλιμανίου, ΠευκώνΜοναστηρίου, Πηγαδάκι, Πλατάνας, Πραστείου, Προκονήσσου, Προποντίδος, Προφήτη-
Ηλία, Ρόδων, Σάμου, Σκρα, Τερψιχόρης, Τραπεζούντος, Υακίνθου, Φιλίππου, Χίου, Χρυσανθέμων 

Νηπιαγωγείο Σταμάτας, Κοινοτικό γυμναστήριο Σταμάτας, Νεκροταφείο Σταμάτας 

Πλατεία Αγ. Σωτήρος, Πλατεία Αγ. Τιμοθέου, Πλατεία Αγοράς, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ηλιοπούλου, Πλατεία 
Μαγγινέϊκων,  Πλατεία Πιπεροπούλου, Πλατεία Σταμάτας, Πλατεία Βυζαντίου (Προκόνησος), Πλατεία Λαμπαδιάρη 
(Προκόνησος).  

 

Δροσιά 

 

Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη, Λεωφόρος Δροσιάς - Σταμάτας, Λεωφόρος Θησέως, Λεωφόρος Ροδοπόλεως, 
Άγγελου Νησιώτου, Άγγελου Σικελιανού, Αγίου Δημητρίου, Αγ. Μάρκου, Αγ. Χριστοφόρου, Αθανασίου Διάκου, 
Αθηνάς, Άρεως, Αργυροκάστρου, Αργυρουπόλεως, Αρχιμήδους, Γιασεμιών, Γοργοποτάμου, Δερβενακίων, 
Δήμητρας, Διονύσου, Δρυάδων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελισσαίου, Ιάσονα, Ηρακλεόυς, Ήρας, Ηφαίστου, 
Καλλιρρόης, Κέδρων, Κερασούντος, Κίρκης, Λευκωσίας, Λήμνου, 1ης Μαΐου, Μαβίλη, Μαραθωνομάχων, Μαρίνου 
Αντύπα, 25ης Μαρτίου, Μετσόβου, Ναϊάδων, Ναρκίσσου, Νίκης, Νικόλαου Πλαστήρα, Νιόβης, 28ης Οκτωβρίου, 
Οσίου Λουκά, Παύλου Μελά, Πεντέλης, Περσεφόνης, Πόντου, Ροδοπόλεως, Σαμψούντος, Σολωμού, Στρατηγού 
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Μακρυγιάννη, Στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου, Συνταγματάρχη Δαβάκη, Τραπεζούντος, Φιλελλήνων, Χλόης, 
Χλωρίδων, Χρυσανθέμων, πλάτεμα γηπέδου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, 1ο  - 2ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς, Γυμνάσιο-
Λύκειο Δροσιάς. 

 

Διόνυσος 

 

Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Αιολίδος, Λεωφόρος Διονύσου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Λεωφόρος Μητροπολίτη 
Κυδωνιών, Λεωφόρος Καΐρη, Αγ. Γεωργίου, Αγριάδων, Αδραμυττίου, Αθανασίου Διάκου, Αθηνάς, Αιγαίου, Αίθωνος, 
Αμαδρυάδων, Ανακτορείας, Ανθουσών, Ανθέων, Αντιγόνης, Αριστοτέλους, Αριστοφάνους, Αρμονίας, Αρτέμιδος, 
Αττάλου, Βεργίνας, Βιθυνίας, Βοσπόρου,  Βωμού Διονύσου, Γαίας, Γούναρη, Δεινοκράτους, Δελφών, 
Δημοκρατίας(και νησίδες), Δημοκρίτου, Διός, Εθνικής Αντίστασης, Ειρήνης, Ερατούς, Ευαγόρα, Ευμενούς, 
Ευρυπίδου, Ευτέρπης, Θάλειας, Θουκυδίδου, Θυώνης, Ηλέκτρας, Ηρακλείτου, Ηροδότου, Ιάδων, Ιανούς, Ικαρίας, 
Ιπποκράτους, Καβάφη, Κάδμου, Καλαμάτας, Κανάρη, Καποδιστρίου, Καραϊσκάκη,  Καρκαβίτσα, Κέδρων, 
Κεφαλαρίου, Κίου, Κλειούς, Κολοκοτρώνη, Κοραή, Κρίτωνος, Κυζίκου, Κωνσταντινουπόλεως, Κωστή Παλαμά, 
Λητούς, Λόρδου Βύρωνος, Λυσίππου, Μαγνησίας, Μανιακίου, Μάρκου Μπότσαρη, Μαυρομιχάλη, Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Μεγίστης Λαύρας, Μεθώνης, Μενάδων, Μενεξεδούς, Μεσσήνης, Μετεώρων, Μικρομάνης, 
Μοσχονησίων, Μπουμπουλίνας, Ναυαρίνου, Ναϊάδων, Νίκης, Ξάνθου, Οδυσσέως, Ολύμπου, Ουρανίας, Παναγή 
Τσαλδάρη, Πανός, Παπαδιαμάντη, Πεζοναυτών, Περγάμου, Περιάνδρου, Περικλέους, Πηλίου, Πιττακού, Πλάτωνος, 
Πορφύρη, Προμηθέως, Προύσης, Προφήτη Ηλία, Πυθαγόρα, Πύλου, Ραγγαβή, Ρήγα Φεραίου, Ρόδων, Σαθά, 
Σατωβριάνδου, Σεμέλης, Σκουφά, Στρατή Καρρά,  Σολωμού, Σόλωνος, Σοφοκλεόυς, Σωκράτους, 
Τερψιχώρης,Τσακάλωφ, Υψηλάντου, Φιλήμων, Χαριλάου Τρικούπη, Χρυσανθέμων, Χρυσοκελαρίας, περιβάλλον 
χώρος Γηπέδου Διονύσου, Πλατεία Αριάδνης, Πλατεία Αφροδίτης, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Σεμέλης, 1ο 
Νηπιαγωγείο Διονύσου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, 2ο Νηπιαγωγείο Διονύσου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, 
1ο ΕΠΑΛ Διονύσου, Γυμνάσιο Διονύσου, Λύκειο Διονύσου, Λόφος στη Μπότσαρη, Ζάννειο Λύκειο, Παιδική χαρά 
Κίου, Πευκώνας Μεγίστης Λαύρας, Πλατεία επί των οδών Μαινάδων &Κίου (Ηρώο), Πλατεία επί των οδών Λεωφ. 
Καϊρη και Μητρ. Κυδωνίων, Παιδική Χαρά στην Αναγέννηση.   

 

Επίσης θα συγκεντρωθεί η εύφλεκτη ξηρά βλάστηση (χαρτιά, φύλλα κλπ) και θα απομακρυνθεί από τους 
κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πρανή, νησίδες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ) σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 
 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ  

 

Οι σχετικές εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν σε  

 περιοχές ζωνών μίξης δασών/πόλεων και οικισμών, 
 περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ),  
 εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις και 

σε βάθος επέμβασης μέχρι 5 μέτρα από την άκρη του οδοστρώματος,  
 διάσπαρτες πευκόφυτες εκτάσεις που υπάρχουν ως αυτοφυής βλάστηση σε μορφή αλσυλλίων εντός του 

οικιστικού ιστού του Δήμου και εκατέρωθεν κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και 
δασικές εκτάσεις, 

 συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, και 
 ότι ακόμη κρίνεται αναγκαίο και απορρέει ως υποχρέωση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των φορέων που 

εμπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.  
 

Οι εν λόγω εκτάσεις, εκτός της φυσικής τους επικινδυνότητας, γειτνιάζουν άμεσα με κοινωνικές δομές όπως 
σχολεία, αθλητικούς χώρους, κατασκηνώσεις κλπ όπου συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος κατοίκων αλλά είναι και 
όμορες σε οικισμούς.  
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Στις εκτάσεις αυτές παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση εύφλεκτης βιομάζας (ξερά κλαδιά, αυξημένος υπόροφος, 
σπασμένα δέντρα και κλαδιά κλπ) που σε συνδυασμό με την ξηροθερμικότητα του καλοκαιριού η επικινδυνότητα 
εκδήλωσης πυρκαγιών αυξάνει δραματικά. 
 

Ο καθαρισμός δασικών οδών αφορά σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, ενδεικτικά δε αναφέρονται οι δασικές 
οδοί της Δ.Ε. Διονύσου:  

o από τη Ραπεντώσα έως το Γερμανικό Νεκροταφείο,  
o από την Οδό Αθηνάς μέχρι το Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα,  
o από το Πυροφυλάκειο του Δασοβουνίου έως το Κοιμητήριο της Ροδόπολης,  
o λοιποί οδοί παραπλεύρως των προαναφερομένων. 
 

 
Άρθρο 4:  Καθαρισμός Βλάστησης με Χρήση Καταστροφέα 
 

Καθαρισμός - υλοτομία ξηρών, αραίωση ανωρόφου, αποκλάδωση σε ύψος έως 1/3 του συνολικού ύψους έκαστου 
δένδρου, κατά θέσεις ανόρθωση υποβλάστησης, τεμαχισμός των προϊόντων με χρήση καταστροφέα σε 
Κοινόχρηστους Χώρους, Ιδιωτικούς και Δασικούς Χώρους και μεταφορά σε χώρους τελικής διάθεσης που θα 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου.  
 
Περιλαμβάνονται κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με 
εργάτες.  
 
Περιλαμβάνεται η κοπή  όλων  των ξυλωδών φυτών (αύλανθος, νικοτιάνα, κλπ) και βάτων που καλύπτουν την 
οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε 
ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Συνεργείο αποτελούμενο από: 
1. ΤεχνίτηΥλοτόμο, 
2. ΕργάτηΥλοτόμο, 
3. Ελκυστήρα με Μηχάνημα Καταστροφέα με χειριστή, καύσιμα, κλπ, 
4. Εργαλεία Μηχανημάτων Χειρός: Πριόνι και εργαλείο τύπου «Μισινέζα», 
5. Φορτηγό – Αρπάγη 17t με οδηγό καύσιμα, κλπ. 
 
Ανάλυση τιμών ως ακολούθως. 
 
1. Τεχνίτης Υλοτόμος, για κοπές – καθαρισμούς με χρήση βενζινοκίνητου εργαλείου χειρός. 

Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Α’ Τριμήνου 2012 

Ημερομίσθιο (8 ώρες) 

Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος (Υλοτόμος) (115)   

115,48€ Χ 1,462 = 168,83€ / Ημέρα 

 
2. Εργάτης Ειδικευμένος, για κοπές – καθαρισμούς. 

Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Α’ Τριμήνου 2012 

Ημερομίσθιο (7,75 ώρες) 

Εργάτης Ειδικευμένος (112)   

71,48€ Χ 1,788= 127,80€ / Ημέρα 

 
3. Ελκυστήρας με Μηχάνημα Καταστροφέα με χειριστή, καύσιμα, κλπ, 
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Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο. 
Ως μηχάνημα αναφοράς λαμβάνεται Ελκυστήρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή 
χλοοκοπτικό ο οποίος περιγράφεται στο “Γ’ Πίνακα: Μέσων Βασικών Τιμών Ημερήσιων Μισθωμάτων (Η.Μ) 
Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Α’ Τρίμηνο 2012.  

α/α Είδος 

ΆρθροΤιμολογίου 
ΟΙΚ 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα ΤιμήΜονάδος (€) Σύνολο (€) 

α. Μίσθωμα Ελκυστήρα (450) Ημέρα 1,00x 115,12 115,12 

β. Πετρέλαιο (211) Λίτρο 25x 2,20 44,00 

γ. 
Λιπαντικά ανηγμένα 

σεορυκτέλαια 
(214) Kg 1,00x 6,00 6,00 

δ. Οδηγός (117) 
Ημέρα  

(8 ώρες) 
1,00x 89,14 Χ 1,4597 130,11 

     Άθροισμα  295,23 

 
4. Εργαλείο – Μηχάνημα Χειρός: Πριόνι και εργαλείο τύπου «Μισινέζα» 
Ως μηχανήματα αναφοράς λαμβάνονται το Αλυσοπρίονο 5ΗΡ (465) και το Χορτοκοπτικό Μηχάνημα – Βενζινοκίνητο 
3ΗΡ (460) του“Γ’ Πίνακα: Μέσων Βασικών Τιμών Ημερήσιων Μισθωμάτων (Η.Μ) Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων» 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Α’ Τρίμηνο 2012.  
Τιμή ανά ημέρα:  

Αλυσοπρίονο (465): 3,44€ 

Χορτοκοπτικό «Μισινέζα»: 3,76€ 

Βενζίνη ανά ημέρα:  4 λίτρα Χ 2,20 €/λίτρο = 4,40€ 

Λάδι μηχανής: 0,2 λίτρα Χ 6 €/λίτρο = 1,20€ 

Σύνολο: 12,80€ 

 
5. Φορτηγό - Αρπάγη17Τ με δυναμικότητα άνω των 15M3 
Φορτηγό με δυναμικότητα καρότσας άνω των 15m3 κατάλληλη για τη φόρτωση βιοαποδομήσιμων υλικών. 
Στο κόστος ανά ημέρα περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του εξοπλισμού (φορτηγό με καύσιμα, 
ασφάλιση, κλπ) και του προσωπικού (οδηγός). 
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο. 
 

α/α Είδος 

ΆρθροΤιμολογίου 
ΟΙΚ 

 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα ΤιμήΜονάδος (€) Σύνολο (€) 

α. Μίσθωμα Φορτηγού (461) Ημέρα 1,00x 239,03 239,03 

β. Πετρέλαιο (211) Λίτρο 10x 2,20 22,00 

γ. 
Λιπαντικά ανηγμένα 

σεορυκτέλαια (214) Kg       0,50x 6,00 3,00 

δ. Οδηγός (117) 
Ημέρα (8 

ώρες) 
1,00x 89,14 Χ 1,4597 130,11 

     Άθροισμα  394,14 

 
 
Συνολική Τιμή Μονάδος / Ημέρα:  
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ΤεχνίτηςΥλοτόμος: 168,83€ = 168,83€ 
ΕργάτηςΥλοτόμος: 127,80€= 127,80€ 
Ελκυστήρας με Μηχάνημα Καταστροφέα με χειριστή, καύσιμα, κλπ: 295,23€ 
Εργαλεία – Μηχανήματα Χειρός: 12,80€  
Φορτηγό – Αρπάγη 17t με οδηγό καύσιμα, κλπ: 394,14€. 
Σύνολο: 998,80€. 
 
Το ανωτέρω συνεργείο, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές μονάδας ημερήσιας απασχόλησης, έχει τιμή 998,80€/ημέρα, 
για την οποία εφαρμόζοντας καταρχήν έκπτωση 20%, ανέρχεται κατόπιν στρογγυλοποίησης σε 800€/ημέρα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που θα εργαστεί, π.χ. ανάγλυφο, ποσότητες προς καθαρισμό 
ανά στρέμμα, χωρική διασπορά των προς εργασία περιοχών, κλπ, οι οποίες αφορούν σε περιοχές που είχαν 
καθαριστεί – υλοτομηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εκτιμάται ότι γίνεται υλοτόμηση – καθαρισμός 16 
στρεμμάτων ημερησίως, δηλαδή δαπάνη ανά στρέμμα: 50€. 
 
Τιμή μονάδος: 50€ / στρέμμα. 
Ολογράφως: Πενήντα Ευρώ ανά στρέμμα. 

 
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε περιοχές που είχαν καθαριστεί – υλοτομηθεί κατά το προηγούμενο έτος και 
ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
Ρέμα Ανοίξεως στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Ρέμα ΡέμαΣεβδικίου και Βρυούλωνστη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Ρέμα Καραϊσκάκηστη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Ρέμα Θερμοπυλώνστη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Ρέμα Μητροπολίτη Κυδωνιώνστη Δ.Ε. Διονύσου, 
Οδός Γαλήνης στη Δ.Ε. Σταμάτας - Ροδόπολης 
Οδός Αγ. Ιωάννου στη Δ.Ε. Ροδόπολης, 
Οδός Διονύσου στη Δ.Ε. Ροδόπολης, 
Οδός Μητροπολίτη Κυδωνιών στη Δ.Ε. Διονύσου, 
Οδός Ευτρέπης στη Δ.Ε. Ροδόπολης – Διονύσου, 
Οδός Χαριλάου Τρικούπη στη Δ.Ε. Ροδόπολης – Διονύσου, 
Οδός Χείλωνος στη Δ.Ε. Διονύσου, 
Οδός Πνυκός στη Δ.Ε. Διονύσου, 
Οδός Τερψιχόρης στη Δ.Ε. Διονύσου, 
Λ. Λίμνης Μαραθώνα στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, 
Νεκροταφείο Κρυονερίου στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Οδός Αγ. Δημητρίου στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Οδός Πλάτωνος στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, 
Οδός Λακωνίας (έως το Νεκροταφείο στο Σπατατζίκι) στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, 
Οδός Παραδείσου στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Λ. Κρυονερίου στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Οδός Ανοίξεως στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Θέση "Κόκκινο Χωράφι" της Δ.Ε Δροσιάς και στις οδούς Αγ. Νησιώτη και Αγ. Αγγέλων στη Δ.Ε. Άνοιξης 
Οδός Κωνσταντινουπόλεως και στην πλευρά προς το βουνό (ΠεντέληΔ.Ε. Διονύσου – Δροσιάς, 
ΟδοίΠρούσης - Βοσπόρου –ΚωνσταντινουπόλεωςΔ.Ε. Διονύσου – Δροσιάς, 
Οδοί Προύσης και Εθνικής Αντιστάσεως στις Δ.Ε. Διονύσου – Δροσιάς, 
ΟδόςΑντιγόνηςΔ.Ε. Διονύσου – Δροσιάς, 
ΟδόςΑχιλέως από Θέτιδος στις Δ.Ε. Διονύσου – Δροσιάς, 
ΤΥΠΕΤ Διονύσου στις οδούς Κίου - Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Διονύσου 
Διαδρομές της Οδού Αγίου Μερκουρίου στη Δ.Ε. Κρυονερίου, 
Διαδρομές της Οδού Κρυονερίου στη Δ.Ε. Κρυονερίου. 

 

 

Άρθρο 5:  Καθαρισμός Βλάστησης– Υλοτομία - Μεταφορά  
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Περιγραφή ως ανωτέρω Άρθρο 4. 
 
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί – υλοτομηθεί κατά το προηγούμενο έτος ή 
παλαιότερα και οι οποίες εκτείνονται σε όλη την έκταση του Δήμου. 
 
Συνεργείο αποτελούμενο από: 
Τεχνίτη Υλοτόμο – ποσότητα δύο (2), 
Εργάτη Υλοτόμο – ποσότητα δύο (2), 
Ελκυστήρα με Μηχάνημα Καταστροφέα με χειριστή, καύσιμα, κλπ, 
Εργαλεία Μηχανημάτων Χειρός: Πριόνι και εργαλείο τύπου «Μισινέζα» - ποσότητα δύο (2), 
Φορτηγό – Αρπάγη 17t με οδηγό καύσιμα, κλπ. 
 
Συνολική Τιμή Μονάδος / Ημέρα:  
Τεχνίτης Υλοτόμο – ποσότητα δύο (2): 168,83€ Χ 2 = 337,66€ 
Εργάτης Υλοτόμο – ποσότητα δύο (2): 127,80€ Χ 2 = 255,60 
Ελκυστήρας με Μηχάνημα Καταστροφέα με χειριστή, καύσιμα, κλπ: 295,23€ 
Εργαλεία – Μηχανήματα Χειρός – ποσότητα δύο (2): 12,80€ Χ 2 = 25,60€ 
Φορτηγό – Αρπάγη 17t με οδηγό καύσιμα, κλπ: 394,14€. 
Σύνολο: 1.308,23€. 
 
Το ανωτέρω συνεργείο, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές μονάδας ημερήσιας απασχόλησης, έχει τιμή 
1.308,23€/ημέρα, για την οποία εφαρμόζοντας καταρχήν έκπτωση 25%, ανέρχεται κατόπιν στρογγυλοποίησης σε 
1.000€/ημέρα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, π.χ. ανάγλυφο, ποσότητες προς υλοτόμηση 
ανά στρέμμα, χωρική διασπορά των προς εργασία περιοχών, κλπ, εκτιμάται ότι γίνεται υλοτόμηση – καθαρισμός4 
στρεμμάτων ημερησίως, δηλαδή δαπάνη ανά στρέμμα: 250€. 
 
Τιμή μονάδος: 250€ / στρέμμα. 
Ολογράφως: Διακόσια Πενήντα Ευρώ ανά στρέμμα. 

 
 
Άρθρο 6: Κοπή Μεγάλου Δένδρου 
 
Κοπή μεγάλων δένδρων ύψους άνω των 10m και διαμέτρου άνω του 1 μέτρου σε επικλινή εδάφη και πρανή με 
κλίσεις άνω των 15% καθώς επίσης σε πλατείες νησίδες των Δημοτικών ΕνοτήτωνΚρυονερίου – Αγ. Στεφάνου- 
Άνοιξης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή Μονάδος: 100€ / Τεμάχιο. 
Ολογράφως: Εκατό Ευρώ το τεμάχιο. 

 
Για όλα τα ανωτέρω: 
1. ο οδηγός - χειριστής οχήματος ή μηχανήματος θα είναι κάτοχος όλων των νόμιμων αδειών άσκησης εργασίας. 
2. ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλος και πιστοποιημένος (ως τυχόν απαιτείται) για τις 

εργασίες που χρησιμοποιείται (ενδεικτικά: κλαδευτήρια, πριόνια κλαδέματος, ψαλίδια κλαδέματος, 
αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα αλυσοπρίονα, σκάλες κλπ, ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για εργασίες 
κλαδέματος, εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, με 
άγκιστρα και ζώνες πρόσδεσης κλπ). 

3. ο ανάδοχος υποχρεούται για τον εξοπλισμό του προσωπικού του με τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (πχ υποδήματα, φόρμες, γάντια, κράνη, άγκιστρα και ζώνες πρόσδεσης κλπ). 
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)  
 
Αφορά στο κλάδεμα – κοπή μεμονωμένων δέντρων εκτός των υλοτομούμενων περιοχών σε υλοποίηση των 
Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 7: Γερανοφόρο (Καλαθοφόρο) Όχημα Ανυψωτικής Ικανότητας έως 24μ 
 
Ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε ζητείται από την Υπηρεσία, γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου 
μηχανήματος έργου που θα διαθέτει άδεια μηχανήματος έργου (ΜΕ), εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας 
και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ασφαλείας και συντήρησης του οχήματος, ανυψωτικής ικανότητας έως 24μ.για την 
κοπή ή το κλάδεμα μεσαίου ύψους δέντρων με τον οδηγό χειριστή του, που θα έχει τις νόμιμες άδειες άσκησης 
εργασίας, και με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνίτη κλαδέματος - κοπής δέντρων για εργασία σε ύψος.  
 
Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που 
χρησιμοποιούνται (ενδεικτικά: κλαδευτήρια, πριόνια κλαδέματος, ψαλίδια κλαδέματος, αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα 
αλυσοπρίονα, σκάλες κλπ, ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος, εξοπλισμένο με τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, με άγκιστρα και ζώνες πρόσδεσης κλπ). 
 
Τιμή Μονάδος: 280€ / Ημέρα. 
Ολογράφως: Διακόσια Ογδόντα Ευρώ ανά ημέρα. 

 
 
Άρθρο 8: Γερανοφόρο (Καλαθοφόρο) Όχημα Ανυψωτικής Ικανότητας άνω των 24μ. 
 
Ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε ζητείται από την Υπηρεσία, γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου 
μηχανήματος έργου που θα διαθέτει άδεια μηχανήματος έργου (ΜΕ), εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας 
και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ασφαλείας και συντήρησης του οχήματος, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 24μ. 
για την κοπή ή το κλάδεμα μεσαίου ύψους δέντρων με τον οδηγό χειριστή του, που θα έχει τις νόμιμες άδειες 
άσκησης εργασίας, και με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνίτη κλαδέματος - κοπής δέντρων για εργασία σε ύψος.  
 
Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που 
χρησιμοποιούνται (ενδεικτικά: κλαδευτήρια, πριόνια κλαδέματος, ψαλίδια κλαδέματος, αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα 
αλυσοπρίονα, σκάλες κλπ, ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος, εξοπλισμένο με τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, με άγκιστρα και ζώνες πρόσδεσης κλπ). 
 
Τιμή Μονάδος: 350€ / Ημέρα. 
Ολογράφως: Τρακόσια Πενήντα Ευρώ ανά ημέρα. 

Άρθρο 9: Υπηρεσία Εναερίτη Αναρριχητή 
 
Για το εν λόγω λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι: 

Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Γ’ Τριμήνου 2012 

Ημερομίσθια 

Ως ενδεικτική τιμή εφαρμογής λαμβάνεται το ημερομίσθιο εξειδικευμένης εργασίας «Δύτης» (123):  

ωρομίσθιο 30,63 €. 

Ημερομίσθιο 8ωρης εργασίας: 30,63 x 8 = 245 €. 
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Συνολική Τιμή εφαρμογής:  245€ / Ημέρα. 

 
Ημερήσια (8 ώρες) χρήση, εναερίτη - αναρριχητή με καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλα εκπαιδευμένου και 
πιστοποιημένου, με κατάλληλα πιστοποιημένο εξοπλισμό για την κοπή ή το κλάδεμα υψηλών δέντρων, που δεν 
μπορούν να προσεγγιστούν με γερανοφόρο - καλαθοφόρο όχημα.  
 
Ο ανάδοχος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών αλλά και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει οφείλουν να τηρούν 
όλα τα προβλεπόμενα περί λήψης μέτρων ασφαλείας και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας για εργασίες σε ύψος 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001-45-ΕΚ, το ΠΔ 155/2004, ΠΔ 395/1994 και ΠΔ 396/1994. 
 
Οι τιμές μονάδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνουν τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν 
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Οι εργασίες θα παρέχονται τμηματικά όποτε απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σε εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Σε περίπτωση όμως έκτακτης ανάγκης π.χ. επικίνδυνου προς πτώση δέντρου, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για 
την άμεση επέμβασή του, σε αργίες, Σαββατοκύριακα, ώρες εκτός υπηρεσίας (απογεύματα) κλπ. 
 

 





Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑ Α. ΧΛΟΟΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 
2024  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΟΥΣ 

2024 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ          

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ               
2023-2024 

(€) 

1 Βοτάνισμα με Χρήση  
Βενζινοκίνητου Χορτοκοπτικού 1 ΣΤΡΕΜΜΑ 37,50 2000 75.000,00 18.000,00 93.000,00 2000 75.000,00 18.000,00 93.000,00 150.000,00 36.000,00 186.000,00

2 Βοτάνισμα με Χρήση  
Αυτοκινούμενου Μηχανήματος 2 ΣΤΡΕΜΜΑ 18,00 530 9.540,00 2.289,60 11.829,60 530 9.540,00 2.289,60 11.829,60 19.080,00 4.579,20 23.659,20

3 Καθαρισμός Χώρου Φυτών – Αποκομιδή 
Υπολειμμάτων - Εύφλεκτης Ύλης 3 ΣΤΡΕΜΜΑ 14,00 800 11.200,00 2.688,00 13.888,00 800 11.200,00 2.688,00 13.888,00 22.400,00 5.376,00 27.776,00

      

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

95.740,00 22.977,60 118.717,60 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2024 

95.740,00 22.977,60 118.717,60 191.480,00 45.955,20 237.435,20

ΤΜΗΜΑ Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 
2024  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΟΥΣ 

2024 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ            

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ              
2023-2024 

(€) 

1 
ΚαθαρισμόςμεΧρήση 

Καταστροφέα  

Κοινόχρηστοι, 
Ιδιωτικοί και 
Δασικοί Χώροι 

4 ΣΤΡΕΜΜΑ 50,00 1000 50.000,00 12.000,00 62.000,00 1000 50.000,00 12.000,00 62.000,00 100.000,00 24.000,00 124.000,

2 
ΚαθαρισμόςΒλάστησης 
– Υλοτομία - 
Μεταφορά  

Καθαρισμός - 
Υλοτομία -
Απομάκρυνση 
Βλάστησης & 
Κλάδων σε 
Περιοχές Μίξης 
Δάσους - Πόλης  

5 ΣΤΡΕΜΜΑ 250,00 350 87.500,00 21.000,00 108.500,00 350 87.500,00 21.000,00 108.500,00 175.000,00 42.000,00 217.000,00

3 
Κοπή 
ΜεγάλουΔένδρου   6 ΤΜΧ 100,00 80 8.000,00 1.920,00 9.920,00 80 8.000,00 1.920,00 9.920,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

145.500,00 34.920,00 180.420,00 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2024 

145.500,00 34.920,00 180.420,00 291.000,00 69.840,00 360.840,00
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)  

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 
2024  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΟΥΣ 

2024 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ            

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ              
2023-2024 

(€) 

1 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   

έως 24 μ. 

Κλάδεμα - κοπή 
μεμονομένων 
δέντρων εκτός 

υλοτομούμενων 
περιοχών σε 
υλοποίσηση 
Αποφάσεων 
Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

7 ΗΜΕΡΑ 280,00 58 16.240,00 3.897,60 20.137,60 130 36.400,00 8.736,00 45.136,00 52.640,00 12.633,60 65.273,60

2 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   

άνω των 24 μ. 
 

Ωςάνω 8 ΗΜΕΡΑ 350,00 10 3.500,00 840,00 4.340,00 40 14.000,00 3.360,00 17.360,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00

3 

Υπηρεσία εναερίτη- 
αναρριχιτή για 
κλάδεμα - κοπή 

δέντρων Ωςάνω 

9 ΗΜΕΡΑ 245,00 2 490,00 117,60 

607,60 12 2.940,00 

705,60 3.645,60 3.430,00 823,20 4.253,20

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023  

20.230,00 4.855,20 25.085,20 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2024 

53.340,00 12.801,60 66.141,60 73.570,00 17.656,80 91.226,80

           

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β-Γ 556.050,00 133.452,00 689.502,00

 

 

Ολογράφως: Εξακόσιες Ογδόντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Δύο Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 





Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1. 

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο από τα τρία (3) Τμήματα, ή σε συνδυασμό 
αυτών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

 

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη του Τμήματος αφού παρέχονται, για 
λόγους καθαρά λειτουργικούς, από το ίδιο συνεργείο στον εκάστοτε χώρο εργασίας, ανάλογα με την 
υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες πχ για την αποψίλωση – καθαρισμό ή υλοτομία ενώ πχ γίνεται 
βοτάνισμα με χορτοκοπτικό σε κάποιο σημείο σε γειτονικό του σημείο μπορεί να εκτελεσθεί από τον ίδιο 
ή άλλον εργάτη του ίδιου συνεργείου απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης. 

 

Άρθρο 2. 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του τα ακόλουθα: 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Μελέτης. 
 

6. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας (με το φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής») από πιστωτικά 
ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ή σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 
και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των Κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα) η οποία περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
o την πλήρη επωνυμία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, 
o τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Μελέτης, 
o τον αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού, 
o δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας 

χρηματοδότησης αυτού  που αντιστοιχεί  σε κατ΄ ελάχιστο όριο ποσού ίσο με το διπλάσιο 
τουλάχιστον του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης υπηρεσίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) δηλαδή ποσού (556.050€ Χ 2 = 1.112.100€) ή ανάλογα εφόσον η 
συμμετοχή αφορά σε ένα μόνο Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας. 
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου 

σύμβασης. 

Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της παρούσας. 

7. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 
Πρασίνου), κατόπιν σχετικής αιτήσεως του έως και επτά (7) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς του, ότι προσήλθε και έλαβε γνώση των ιδιαίτερων εδαφολογικών 
χαρακτηριστικών των περιοχών του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου στις οποίες θα υλοποιήσει 
χορτοκοπή - καθαρισμούς – υλοτομίες.  

8. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης με αντίστοιχη δραστηριότητα με τις υπό δημοπράτηση εργασίες. 

 

9. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής σε ισχύ 
(χωρικά κατάλληλη) συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 2002 
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(01,02,03), συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 
ΥΠΕΚΑ.  
Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 

10. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει κατά την 
τελευταία τριετία (2019 και μετά) τουλάχιστον ένα (1) έργο συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ 02 01 03 ή/και 02 01 07.  
Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 

11. Στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περί συμμετοχής στο εταιρικό πλαίσιο (π.χ. οι 
ομόρρυθμοι εταίροι σε περίπτωση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρρυθμης (ΕΕ) εταιρείας κλπ) ή να είναι οι 
ίδιοι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, ενός (1) τουλάχιστον στελέχους Πτυχιούχου Γεωπόνου ή 
Δασολόγου ή κατόχου άλλου ισότιμου τίτλου, με πιστοποιημένη τεχνογνωσία και επαγγελματική 
εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε εργασίες πρασίνου ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένος και ενεργός στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό 
επάγγελμά του, υποβάλλοντας πτυχίο, αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό Επιμελητήριο και σχετικές 
βεβαιώσεις εμπειρίας.  
Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 

12. Υπεύθυνη Δήλωση περί δυνατότητας απασχόλησης επί καθημερινής βάσεως κατ΄ ελάχιστον τριών (3) 
συνεργείων των τεσσάρων (4) ατόμων έκαστο, εφόσον η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Α του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας, και περί ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών στους 
οδούς, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση ενώ στα ιδιωτικά 
οικόπεδα εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του.  
Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση περί δυνατότητας στελέχωσης επί καθημερινής βάσης δύο (2) συνεργείων, εφόσον 
η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Β, με εξοπλισμό και αριθμό προσωπικού έκαστου (συνεργείου) ως 
αυτός προκύπτει από τα αντίστοιχα Άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, και περί 
ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών στους κοινόχρηστους, ιδιωτικούς και δασικούς χώρους εντός 
δύο (2) μηνών από την ανάθεση. Σε περίπτωση συμμετοχής και στο Τμήμα Α και στο Τμήμα Β, ο 
συμμετέχων να δηλώνει ότι τα εν συνεργεία του Τμήματος Β είναι επιπλέον και ανεξάρτητα των 
συνεργείων του Τμήματος Α.  
Το παρόν δεν απαιτείται για Φορέα που συμμετέχει στο Τμήμα Γ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 

14. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει κύκλο εργασιών για έκαστο των τελευταίων 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας 
υποβάλλεται η προσφορά (2019, 2020, 2021 ή 2020,2021,2022), ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του 
προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του Τμήματος/ων 
για το οποίο συμμετέχει. 

15. Στοιχεία (π.χ. σχετική Σύμβαση) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
κατά την τελευταία τριετία (2019 και μετά) δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις παροχής ομοειδών 
υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (π.χ. αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμοί δασικών 
εκτάσεων, αντιπλημμυρικά δασοτεχνικά έργα, συντήρηση πρασίνου, εγκατάσταση πρασίνου, 
κλαδέματα δένδρων,  αποψίλωση - συλλογή - αποκομιδή - διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων κ.α.) 
αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 200% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού 
(χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσης Μελέτης Διακήρυξης, δαπάνη ικανή για να έχει μεν αποκτηθεί εμπειρία 
σε παρόμοιες Συμβάσεις χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ο ανταγωνισμός.  

 

16. Ενισχύ πιστοποιητικά  
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a. Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο),  
b. Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο),  
c. Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή OHSAS 

18001:2007 ή ισοδύναμο), 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγράφουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού. 

d. Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο). 
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης. 

17. Για κάθε αυτοκίνητο – όχημα (φορτηγό, ελκυστήρας, καλαθοφόρο) που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον 
συμμετέχει στο σχετικό Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού) 
o άδεια κυκλοφορίας,   
o ενισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  
o βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης (του έτους υποβολής της προσφοράς), 
o ενισχύ ΚΤΕΟ. 
 

18. Για τον Καταστροφέα που θα χρησιμοποιήσει (εφόσον συμμετέχει στο σχετικό Τμήμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού) 
o προσπέκτους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καταστροφέα. 

 

Άρθρο 3. 

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 68 του 
Ν.3863/2010, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει σαφή αναφορά σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφορά του εκτός των άλλων και στα εξής: 

 τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, 
 τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, 
 τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, 
 το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων, 
 το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 
 τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  
 

 

Άρθρο 4.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς οι 
οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 
Νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Περιφέρειας Αττικής (χωρικά κατάλληλη)συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων 
(ΕΚΑ): 2002(01,02,03) (συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ). 

Τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να  πληρούνται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύονται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ως ζητείται στο Άρθρο 2.  

 

 





71 

 

Άρθρο 5. 

Η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα υποβάλει 
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε 
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη 
σύναψη της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος.  

Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως:  

αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες 
χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1/632/2011 ή 
οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας,  

ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς,  

γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του 
άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.  

 

Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν 
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη 
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.»  

 

Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία του δεύτερου άρθρου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η 
σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα 
να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών 
και ασφαλιστικών εισφορών.  

Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των 
υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά 
την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 
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καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και 
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.   

Άρθρο 6.  

Η απομάκρυνση των προϊόντων περισυλλογής και καθαρισμού θα γίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ με μέσα και 
ευθύνη του αναδόχου και θα περιλαμβάνει τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από Υπηρεσία. 

Άρθρο 7.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου της 
χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του 
προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

Άρθρο 8.  

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αστική ευθύνη τρίτων για την περίπτωση πρόκλησης ζημιάς για 
την οποία ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα φέρει. 

 

Άρθρο 9.  

Για το Τμήμα Α κάθε κοινόχρηστος και δασικός χώρος καθώς επίσης όποια οικόπεδα ιδιωτών καθαριστούν 
θα φωτογραφίζονται πριν και μετά τον καθαρισμό τους και μαζί με τις εμβαδομετρήσεις των 
καθαρισμένων χώρων, θα αποτελούν τις επιμετρήσεις των εργασιών που θα υποβληθούν για την 
πληρωμή τους. 

Άρθρο 10.  

Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  

Άρθρο 11.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από τη λήψη της εντολής της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών.  

Άρθρο 12.  

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της ανάθεσης (καθαρισμός – αποψίλωση για λόγους πυροπροστασίας) 
υφίσταται κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου,ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις 
σχετικές εργασίες στους κοινόχρηστους και δασικούς χώρους εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση ενώ 
στα ιδιωτικά οικόπεδα εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του. 

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε διαφορετικά  σημεία του Δήμου, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επί καθημερινής βάσεως κατ΄ ελάχιστον τρία (3) συνεργεία των 
τεσσάρων (4) ατόμων έκαστο, εφόσον η συμμετοχή αφορά στο Τμήμα Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της παρούσας. 

Επίσης υποχρεούται για ταυτόχρονη στελέχωση 2 ακόμη επιπλέον συνεργείων, εφόσον η συμμετοχή του 
αφορά και στο Τμήμα Β, με εξοπλισμό και αριθμό προσωπικού έκαστου (συνεργείου) ως αυτός προκύπτει 
από τα αντίστοιχα Άρθρα του εν λόγω Τμήματος. 

Άρθρο 13. 

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν να 
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν χωρίς όμως υπέρβαση του συνολικού  
συμβατικού ποσού. 
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Άρθρο 14.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι καταρχήν δύο (2) έτη ή μέχρι ανάλωσης του συμβατικού ποσού.  

Άρθρο 15.  

Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Άρθρο 16.  

Στις τιμές που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα 
υλικά-μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας: 

 η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, 
επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

 "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται, 
 τα μισθώματα των μηχανημάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, 
 κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,  
 κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και τη δαπάνη μεταφοράς 

των εν λόγω υλικών επί τόπου των εργασιών,  
 κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση, 
 κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων 

ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου των εργασιών καθώς και τις 
δαπάνες για ενοίκια κ.λπ., που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο,  

 κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού,  
 η δαπάνη για τη φωτογράφηση, και  
 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ορίζεται 

από τον Κ.Ο.Κ. 
 

Ο Συντάξας       Εγκρίθηκε &Θεωρήθηκε 

Μαρκάκης Φώτιος      Απόστολος Παπαδόπουλος 

ΠΕ Γεωπόνων       Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας &Πρασίνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] ) 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  ( ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ )  

Σύμφωνα με την αριθ.  Μελέτη 49/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ Α. ΧΛΟΟΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 2024  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 2024 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 
24%        

ΈΤΩΝ          
2023-

2024 (€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ               
2023-

2024 (€) 

1 
Βοτάνισμα με Χρήση  

Βενζινοκίνητου Χορτοκοπτικού 1 ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

2000 
   

2000 
      

2 
Βοτάνισμα με Χρήση  

Αυτοκινούμενου Μηχανήματος 2 ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

530 
   

530 
      

3 Καθαρισμός Χώρου Φυτών – Αποκομιδή 
Υπολειμμάτων - Εύφλεκτης Ύλης 3 ΣΤΡΕΜΜΑ 

 
800 

   
800 

      

      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2024      

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ 

………………………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδα – υπογραφ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  ( ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ )  

Σύμφωνα με την αριθ.  Μελέτη  49/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

ΤΜΗΜΑ Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 
24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
ΈΤΟΥΣ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 2024  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 
24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 2024 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ       
ΈΤΩΝ        

2023-2024 
(€) 

ΦΠΑ 
24%        

ΈΤΩΝ            
2023-

2024 (€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ              
2023-

2024 (€) 

1 ΚαθαρισμόςμεΧρήση 
Καταστροφέα  

Κοινόχρηστοι, 
Ιδιωτικοί και 
Δασικοί Χώροι 

4 ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

1000 
   

1000 
      

2 ΚαθαρισμόςΒλάστησης – 
Υλοτομία - Μεταφορά  

Καθαρισμός - 
Υλοτομία -
Απομάκρυνση 
Βλάστησης & 
Κλάδων σε 
Περιοχές 
Μίξης Δάσους 
- Πόλης  

5 ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

350 
   

350 
      

3 Κοπή ΜεγάλουΔένδρου   6 ΤΜΧ 
 

80 
  

 

80 

 
 

9.920,00 
   

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2023     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2024   

180.420,00 
   

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ 

………………………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδα – υπογραφή) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
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ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  ( ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ )  

Σύμφωνα με την αριθ.  Μελέτη 49/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)  

                              
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-

2024 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 
24%                     
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         

ΈΤΟΥΣ 2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              
ΕΤΟΥΣ 2024  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24%        
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΟΥΣ 2024 
(€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο       

ΈΤΩΝ        
2023-
2024 

(€) 

ΦΠΑ 24%        
ΈΤΩΝ            

2023-2024 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΈΤΩΝ              
2023-

2024 (€) 

1 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   

έως 24 μ. 

Κλάδεμα - κοπή 
μεμονομένων 
δέντρων εκτός 

υλοτομούμενων 
περιοχών σε 
υλοποίσηση 
Αποφάσεων 
Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

7 ΗΜΕΡΑ 
 

58 
   

130 
      

2 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου   

άνω των 24 μ. 
 

Ωςάνω 8 ΗΜΕΡΑ 
 

10 
   

40 
      

3 

Υπηρεσία εναερίτη- 
αναρριχιτή για 
κλάδεμα - κοπή 

δέντρων Ωςάνω 

9 ΗΜΕΡΑ 
 

2 
  

12 
     

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2023     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2024       

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ 

……………………………….(τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδα – υπογραφή) 
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