
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21444/14188     
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  02/10/2017   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                     
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265
Email: dimospromithies  @  gmail  .  com

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ   ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  39.968,30 €    (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

CPV : 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Περάματος

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την “Υπηρεσία Εργασίες συντήρησης και κλάδευσης
υψηλών  δέντρων’’   του  Δήμου  Περάματος  ,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο
κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ως δύο μήνες    από την υπογραφή της  με επιβάρυνση
του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2017 

 με τα ακόλουθα στοιχεία και όρους

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Πόλη ΠΕΡΑΜΑ

Ταχυδροµικός Κωδικός 18863

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός NUTS 
   EL  306

Τηλέφωνο 2104092265 κ 2104092230

Φαξ 2104092265

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο dimospromithies@gmail.com

Αρµόδιος για πληροφορίες ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.  perama  .gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  o  Δήμος  Περάματος   και  ανήκει  στην  Γενική  Κυβέρνηση,
Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  γενικές δημόσιες υπηρεσίες

  Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου
www.perama.gr

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο
Δημαρχείο Περάματος: Λ. Δημοκρατίας 28 - Πέραμα Τ.Κ. 188 63, τηλέφωνο: 210 4092265, Fax:
210  4092265,  e-mail:  dimospromithies@gmail.com ,τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  μετά  τη
δημοσίευση της διακήρυξης.

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Δημαρχιακό κατάστημα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας- Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Περάματος 

  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.:  35-6262.0001 του ψηφισμένου  προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2017 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ» του Δήμου Περάματος 

 CPV : 77341000-2 Κλάδεμα δένδρων

Προσφορές υποβάλλονται για   το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας 

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  ως  δύο  μήνες   από  την  υπογραφή  της   με
επιβάρυνση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2017  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ  13  αριθ.  πρωτ.  18659/12566/23-08-2017    της    Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο

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

του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

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

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

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

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

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

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

του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

1 
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του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις  διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου  τομέα»2,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
«καθαρισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»

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

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

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

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

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

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

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

των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν από τα  οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την μελέτη με αριθ.13 αριθ. πρωτ. 18659/12566/23-08-2017   της   Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Την με αριθμό. 130/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας
της προμήθειας
2
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Την με αριθμό  205./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί:  Έγκρισης δαπάνης-
διάθεσης  πίστωσης  για  υπηρεσία  Εργασίες  συντήρησης  και  κλάδευσης  υψηλών  δέντρων   με
συνοπτικό διαγωνισμό  συνολικού ποσού 39.968,30 €   καθώς και έγκριση όρων διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών.

     Την  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ.:   Β/239

1.5Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/10/2017 ημέρα Τρίτη  και
ώρα 11:30 π.μ  . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή καμία προσφορά.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ ως 11:30 π.μ. ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Περάματος.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης   θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.  perama  .gr 

Επίσης η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

 εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού,

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
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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,  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.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ: α)Τεχνική Εκθεση  β)  Προδιαγραφές γ) Τιμολόγιο Μελέτης γ) προϋπολογισμός   δ),
Συγγραφή υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έντυπα Οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα πραγματοποιούνται με fax, με email ή
τηλεφωνικά με τον αρμόδιο υπάλληλο κο Δεντόπουλο Ιωάννη (fax:2104092265, τηλ.:214092265 K
2104092230 ι email: dimospromithies@gmail.com)

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα
του Δήμου Περάματος, στον δικτυακό τόπο: www.  perama  .gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο
email: dimospromithies@gmail.com ή  στο  fax  210  4092265  το  αργότερο  5  ημέρες  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.

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

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που  θα  κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε
από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων),  μπορεί  να  υποβληθεί  σε  πρωτότυπη  μορφή  σε  ξένη  γλώσσα,  αλλά  να
συνοδεύεται  οπωσδήποτε  από  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ως  επίσημες
μεταφράσεις  χαρακτηρίζονται  οι  μεταφράσεις  που  έχουν  επικυρωθεί  από  το  Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς
τούτο πρόσωπα.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της  ΣΔΣ και  έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

9





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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  α΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης  (ΕΕ  C  195 της 25.6.1997,  σ.1)και  στην παράγραφο 1  του άρθρου2-της απόφασης
-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την πρόληψη και  την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  για την  προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά  κατ’  ελάχιστον  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

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

2.2.3.2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

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

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι  πιο κάτω επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου συμφέροντος,  όπως ενδεικτικά δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων 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 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,

( εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή
τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

( 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,

( εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού  φορέα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

( εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση της  απουσίας  των λόγων αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

( εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
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( εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

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

2.2.3.6.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο  του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.7. 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.

2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών,

Ειδικότερα  απαιτείται  οι   εργασίες  να   πραγματοποιούνται  επί  ποινή  αποκλεισμού από
Γεωπόνο, Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας,   φυσικό πρόσωπο ή εταιρία προσκομίζοντας
Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  για  την  αντίστοιχη  κατηγορία   ,   με  το  οποίο
βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται με το αντικείμενο της μελέτης, που θα
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο
ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία  θα πρέπει να προσκομίσει  αποδεικτικά για
ανάληψη τουλάχιστον τριών  συμβάσεων αναλόγων εργασιών στην τελευταία τριετία

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται

 να διαθέτουν επι ποινής αποκλεισμού 

Α) Αποδεικτικά για ανάληψη τουλάχιστον τριών  συμβάσεων αναλόγων εργασιών στην
τελευταία τριετία

Β) Κατάθεση  του   εν  ενεργεία  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  του  ανυψωτικού
οχήματος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003 )

Γ) Πιστοποιητικά ικανότητας ασφαλούς εργασίας σε ύψος  για τουλάχιστον δύο  άτομα
που εργάζονται  στον ανάδοχο.

Καθώς  και  τα  προβλεπόμενα    σύμφωνα  με     την    μελέτη  με  ΑΡΙΘ.  13/2017   της
αριθ. πρωτ. /18659/12566/23-08-2017   της   Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής,  το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.  4  του ν.  4412/2016
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  2,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από τις  αναθέτουσες αρχές βάσει  του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας
15/2016  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων,  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.  4 ν.
4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.

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

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού
μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β)  για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης  κύριας και επικουρικής  στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

γ) για  την  παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου

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

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

το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

B. 2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικά  οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  πάροχοι  υπηρεσιών,  προσκομίζουν  βεβαίωση
εγγραφής συγκεκριμένου  οργανισμού-επαγγελματικού  επιμελητηρίου,  απαιτείται  να
αποδεικνύουν  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  με  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσφορο  μέσο  (ενδεικτικά
αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού
προσώπου,  βεβαίωση  αρμόδιας  φορολογικής  αρχής  από  την  οποία  να  προκύπτει  ο  κωδικός
αριθμός δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου,
στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους].

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν πιστοποιητικά  σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.6. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση

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

βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1 της
Διακήρυξης  ,  για   όλες  τις  περιγραφόμενες  υπηρεσίες  ανα  είδος  και  για  το     σύνολο  των
υπηρεσιών .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού  είναι  δώδεκα  (12)
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, η παραλαβή
των προσφορών θα γίνει την  17/10/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα από 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη  προσφορά  με  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο
του Δήμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται
δεκτή καμία προσφορά.

- Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
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1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

4. Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

- Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

-. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης  τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,  στη  σχετική δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες τις
σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική    

              Προσφορά»

2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ. Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.7.1.  της  παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί,
και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη ιστοσελίδα του Δήμου www.  perama  .gr και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 2) και κάθε σχετικό νόμιμο έντυπο.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και  δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στη  διακήρυξη  και  το  παράρτημα  1   ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ  13   της   αριθ.  πρωτ.
18659/12566/23-08-2017  της    Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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

Η Οικονομική  Προσφορά συντάσσεται στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά με  βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής) και συμπληρώνεται στα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που ορίζεται
στο Παράρτημα 3 της διακήρυξης.

Α. Τιμές

Η τιμή  της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα αναγράφεται στο 
σύνολο αριθμητικώς και ολογράφως.

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.

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και δεσμεύουν τους οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα 2  μηνών από την επόμενη  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
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Η ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  που  δεν
υπερβαίνει τους 4 μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.
της παρούσης διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία ο  προσφέρων δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.  Ο περιορισμός αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4  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.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής διαγωνισμού.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  φακέλων  των
προσφορών,  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  έχει  οριστεί  στην  παρούσα  διακήρυξη
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Τεχνική προσφορά»

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Η αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς.  Η  μη  παρουσία  των
εκπροσώπων ενός ή περισσοτέρων προσφερόντων δεν αποτελεί αιτία αναβολής της διαδικασίας.

Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και  η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό.

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συμπληρώνει το
ανωτέρω  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την
αποδοχή των προσφορών που είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  τεχνικών  προσφορών,  αποσφραγίζονται  οι
σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών  και  ακολουθεί  σχετική
ανακοίνωση τιμών.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  οι  φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί κάποιο από τα παραπάνω στάδια αποσφράγισης
των υποφακέλων με τον έλεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχής ή την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, θα οριστεί  νέα δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση των υποφακέλων των
οικονομικών προσφορών,  μετά από ειδική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού προς τους
συμμετέχοντες. Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από
την επιτροπή και φυλάσσονται μέχρι τη νέα δημόσια συνεδρίαση.

Η Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και
ολοκληρώνει το πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν. 4412/2016.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον  καλεί  να  υποβάλει  σε  προθεσμία,  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.6.2. 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 & 2.2.5 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

22





Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 &ς 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Ο προσωρινός  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώσει  αμελλητί  την  αναθέτουσα  αρχή  για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές).

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους   της παρούσας  διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση
της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και  ως εξής:  Ποσοστό 30% στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης .
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο,.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει  για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται
στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσα  αρχή  η  οποία  αποφασίζει  αιτιολογημένα,
κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η
καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  127  του  ν.
4412/2016.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει   εν όλο 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 ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του
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αρµόδιου  οργάνου, να  ακυρώσει  µερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναµορφώσει  ανάλογα  το
αποτέλεσµά της  ή  να αποφασίσει  την  επανάληψή της  από το  σηµείο  που  εµφιλοχώρησε  το
σφάλµα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

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.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,  του ν. 4412/2016.

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

4.4 Υπεργολαβία
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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 2.2.6.2  της  παρούσας,  εφόσον το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης  που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και,  ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται θα γίνετε τμηματικά   για το 100% της συμβατικής
αξίας των  κάθε  φορά παραδοθέντων  υπηρεσιών  ή  επι  του  συνόλου  των  υπηρεσιών   αφού
υπογραφούν οι σχετικές βεβαιώσεις  παραλαβής απο τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με την
παρ. 11 εδ.β του άρθρου 221 του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του ως άνω
νόμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2.  Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν οι  υπέρ  τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος   επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1.  Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος3 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη
συμμόρφωσή του,  η  οποία δεν μπορεί  να  είναι  μικρότερη των δεκαπέντε (15)  ημερών.  Αν η
προθεσμία  που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση  παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται

3
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε  τριάντα (30)  ημέρες  από την  άπρακτη πάροδο της ως  άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της
διάρκειας  της  σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  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 παραγράφων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –  Κυρώσεις)  και  6.4.
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε
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ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

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

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. 6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 2214 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.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε  δύο μήνες  από  την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού . 

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 έκπτωτος5  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

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016

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

4

5
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Αν η επιτροπή παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν
τις σχετικές ανάγκες.

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 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.
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Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ:
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α)Τεχνική Εκθεση  β)  Προδιαγραφές γ)
Τιμολόγιο Μελέτης γ) προϋπολογισμός   δ),

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

      Τμήμα Πρασίνου
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ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ    35-6262.0001

CPV : 77341000-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                    ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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 Η μελέτη αυτή αφορά στις ανάγκες για κλάδευση:

1. πολύ  υψηλών  και  επικίνδυνων  δέντρων  τα  οποία  βρίσκονται  σε  πλατείες  ,  αλλά
κυρίως σε πεζοδρόμια, νησίδες , ερείσματα.  

2. δέντρα  ,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  δύσκολα  και  δυσπρόσιτα  σημεία  ή  γειτνιάζουν
επικίνδυνα σε καλώδια της Δ.Ε.Η. ή βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους στο Δήμο.

3. Πεύκα που χρήζουν άμεσης επέμβασης, γιατί η πιθανότητα σπασίματος των κλάδων
είναι μεγάλη και τα καθιστούν επικίνδυνα.
    Το αντικείμενο αυτό αποτελεί μία δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, ιδιαίτερα σε

αυτά που γειτνιάζουν ή ακουμπάνε σε καλώδια υψηλής ή μέσης τάσης.  Τα δέντρα αυτά
έχουν δυσκολίες κατά την εκτέλεση του κλαδέματος και απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές
κλάδευσης.  Γι  αυτό το λόγω χρειάζεται ειδικευμένο συνεργείο,  με γνώση και εμπειρία
πάνω στο αντικείμενο, ώστε να μην κινδυνέψουν οι εργαζόμενοι, άλλοι περαστικοί ή να
προκληθούν ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα και χωρίς να προκληθεί φθορά ή βλάβη
στους αγωγούς της Δ.Ε.Η.. Σε κάποια από αυτά υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση και οι
εργασίες γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες.

  Τα υπό κλάδευση δέντρα είναι: 

1)  ευκάλυπτοι, λεύκες, που παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης κλαδιών κατά την εκδήλωση
έντονων καιρικών φαινομένων 

2 πεύκα τα οποία χρειάζονται μερικό και ελαφρύ κλάδεμα και κυρίως καθάρισμα ,για να
προλάβουμε το σπάσιμο ή άνοιγμα μεγάλων κλάδων.

3) άλλα δέντρα τα οποία βρίσκονται κυρίως σε δρόμους και εγκυμονούν κινδύνους .

Η υπηρεσία αδυνατεί  να υλοποιήσει αυτές τις εργασίες που περιγράφονται  λόγω των
έλλειψεων της υπηρεσίας σε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

   Για  την  κλάδευση  ή  καθάρισμα  απαιτείται  κατάλληλο  γερανοφόρο  ή  κατάλληλο
συνεργείο με αναρριχητή όπου απαιτείται. 

   Τα κλαδιά θα τεμαχίζονται και συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο , ώστε να μην
εμποδίζεται  η  κυκλοφορία  πεζών  και  διερχομένων  αυτοκινήτων  και  η  συλλογή  και
απομάκρυνσή τους θα γίνεται  σε  χώρους του Δήμου,  μετά από πρόταση της Υπηρεσίας ,
προκειμένου να γίνει τεμαχισμός και κομποστοποίηση.

Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  την  απαιτούμενη  γνώση  και  εμπειρία.  Η  όλη  εργασία  να
παρακολουθείται  και  να  καθοδηγείται  από  εξειδικευμένο  επιστήμονα  και  κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό  για εργασίες σε μεγάλα ύψη.  Επίσης να διαθέτει τον κατάλληλα
συντηρημένο εξοπλισμό, καλαθοφόρο όχημα πιστοποιημένο για  εργασία σε μεγάλα ύψη.

     Ο προϋπολογισμός της εργασίας κοπής - κλαδέματος δένδρων του Δήμου, ανέρχεται
στο  ποσό  των  39.968,3€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  επιβαρύνοντας  τον

προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 στον Κ.Α. 35-6262.0001

CPV : 77341000-2

Η συντάξασα 
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Κόλλια Σταυρούλα 

Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                    ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ 

1.Αντικείμενο εργασιών

Το αντικείμενο εργασιών αφορά Α)  στο κλάδεμα μείωσης κόμης μεγάλων δένδρων ή
ιδιαίτερα επικινδύνων που έχουν δυσκολίες πρόσβασης και βρίσκονται σε πλατείες, πάρκα,
νησίδες, πεζοδρόμια και γενικότερα  σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Β) στο κλάδεμα
επικινδύνων δέντρων που βρίσκονται πάνω σε δρόμους Γ) καθάρισμα και κλάδεμα πεύκων .
Η εργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει από τα δικά μας συνεργεία, λόγω της  έλλειψης υψηλού
ανυψωτικού, αλλά και του ιδιαίτερα καλά εξοπλισμένου συνεργείου που χρειάζεται για την
περίσταση. 
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Κατά το κλάδεμα αφαιρείται μέρος από το δέντρο.  Βασικές αρχές είναι να αφαιρούνται
οι ασθενοί κλάδοι , να μειώνεται το ύψος και ο όγκος του φυτού. Θα πρέπει να αξιολογείται
το αυστηρό ή όχι κλάδεμα , ανάλογα με την φυσιολογική κατάσταση και το είδος του φυτού.
Το τελικό αποτέλεσμα , θα πρέπει να οδηγεί σε μία ισορροπημένη  βλάστηση. Τα κλαδέματα
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις  εντολές της υπηρεσίας, αφού προηγηθεί συνεννόηση
με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών, τον καθορισμό των φυτών και το επιθυμητό
σχήμα.   Οι παρακάτω προδιαγραφές που περιγράφονται , αναφέρονται  και από τον ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009

Οι  εργασίες  πραγματοποιούνται  επί  ποινή  αποκλεισμού  με  επίβλεψη  Γεωπόνου,
Δασολόγου,  ή  Τεχνολόγου  Γεωπόνου  προσκομίζοντας  Πιστοποιητικό  του  οικείου
Επιμελητηρίου με  το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται  με  το
αντικείμενο  των  εργασιών  ,  που  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ημερολόγιο εργασιών και να το καταθέσει στην
Υπηρεσία.

Τα  δέντρα  μετά  την  κλάδευση   να  έχουν  πρέπει  να  έχουν  ισορροπημένη  κατανομή
βλάστησης. 

Το κλάδεμα συνίσταται στη κοπή κλάδων ή παλαιών βλαστών ,που εν δυνάμει μπορούν
να  προκαλέσουν  τραυματισμούς   ή  φθορά  περιουσίας  και  στην  περικοπή  κλάδων  που
παρεμποδίζουν την ορατότητα σε δρόμους. Η μείωση  του συνολικού όγκου του δένδρου θα
γίνεται με ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους. Έτσι με τη μείωση του
φυλλώματος,  μειώνεται  η  αντίσταση  του  δένδρου  στον  άνεμο  και  συνεπώς  αυξάνεται  η
σταθερότητα  του.  Η  αφαίρεση  θα  γίνεται  σύρριζα  στη  διακλάδωση,  χωρίς  να  αφήνεται
τακούνι,  ή το τακούνι δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 5 εκ. 

 Ασύμμετροι  κλάδοι  με  γωνία  πρόσφυσης  στον  κεντρικό  άξονα  μεγαλύτερη  από  30 Ο

καθώς και πυκνοί κλάδοι  που συνδέονται μεταξύ τους με Vκαι όχι με U θα εξετάζονται και θα
αφαιρούνται. 

Στα  πεύκα  (φυτά  με  πιο  αργή  ανάπτυξη),  η  κλάδευση  περιορίζεται  σε  μικρότερους
ξερούς ή προσβεβλημένους κλάδους, καθαρίζεται κυρίως εσωτερικά από τις πευκοβελόνες
και έχει ως στόχο την καλή κατανομή της βλάστησης

Τα κλαδέματα θα πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τις  εντολές της υπηρεσίας,  αφού
προηγηθεί συνεννόηση με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών, τον καθορισμό των
φυτών και το επιθυμητό σχήμα.   

2.Διαδικασία τομής

Η απομάκρυνση μεγάλων κλάδων με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ. θα γίνεται σταδιακά
με διενέργεια 3 τομών. Πρώτα θα απομακρύνεται ο κύριος όγκος του κλάδου, στη συνέχεια
σε  απόσταση  30  εκατοστά  από  τον  κορμό,  γίνεται  η  πρώτη  μερική  τομή  από  την  κάτω
πλευρά του κλάδου και μέχρι το 1/4 της διαμέτρου του για την αποφυγή αποκόλλησης του
φλοιού από τον κορμό . Στη συνέχεια ο κλάδος κόβεται κάθετα και με φορά από πάνω προς
τα κάτω σε απόσταση 5 εκ. πάνω από την αρχική τομή και αφήνεται να πέσει. Η εργασία
περαιώνεται με την τελική κοπή που πραγματοποιείται στη γραμμή του κολάρου από πάνω
προς τα κάτω. Η επιφάνεια που μένει πρέπει να είναι τελείως λεία. Η απομάκρυνση μικρών
κλάδων θα γίνεται με απότομη, καθαρή τομή , ακριβώς πριν από έναν πλευρικό οφθαλμό ή
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πριν από άλλο κλαδί. Τα προϊόντα κοπής θα τεμαχίζονται και θα συσσωρεύονται σε μέρος
που θα υποδείξει η αρμόδια  Υπηρεσία. 

3. Μεταχείριση πληγών μετά το κλάδεμα.

Οι τομές κλαδέματος πάνω από 5 εκ. θα καλύπτονται με προστατευτικά υλικά, ώστε να
αποτρέπεται η εισαγωγή μικροοργανισμών στα φυτά και να επιταχύνεται η επούλωση της
πληγής. Η εφαρμογή της πάστας θα γίνεται με πινέλο ή με τοπικό ψεκασμό. Οι τομές θα είναι
λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται να συσσωρεύει  νερό της βροχής, που τα καθιστά
ευπρόσβλητα σε μυκητολογικές προσβολές. 

Θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί του κορμού και των εναπομεινάντων
τμημάτων  των  κλάδων.  Τυχόν  πληγές,  θα  πρέπει  άμεσα  να  αποκαθίστανται  με  ειδικό
επικαλυπτικό πληγών των δένδρων.

4. Εμπειρία και τεχνική κατάρτιση

Το  μεγάλο  ύψος  των  δένδρων  καθώς  και  οι  δυσκολίες  πρόσβασης  σε  αυτά  καθιστά
απαραίτητη  τη  χρήση  τηλεσκοπικού  γερανού  ανυψωτικής  ικανότητας  τουλάχιστον  20μ.,
κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης. Το συνεργείο εκτός από το απαραίτητο εργατοτεχνικό
προσωπικό  (τουλάχιστον τρεις τεχνίτες - χειριστές αλυσοπρίονων) θα αποτελείται από τον
χειριστή του τηλεσκοπικού γερανού, τον ειδικό τεχνίτη κλαδεύσεων  και θα επιβλέπεται από
Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας.  Σημαντική είναι και η  επάρκεια σε  βοηθητικό
προσωπικό για τις υπόλοιπες εργασίες. Επίσης στην χρήση του κλαδοθρυμματιστή ο ένας
από  τους  δύο  θα  είναι  τεχνίτης  και  θα  είναι  εκπαιδευμένος  στην  ασφαλή  χρήση  του
κλαδοθρυμματιστή.

5.Λοιπός εξοπλισμός

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα
καλά  συντηρημένα  και  λειτουργικά  αλυσσοπρίονα  ,  τα  απαραίτητα  μικροεργαλεία
(κλαδευτήρια, σκάλες, χειροπρίονα, σχοινία, ταινίες σήμανσης κ.λ.π) Θα χρειαστεί φορτηγό
για  την  απομάκρυνση  των  υπόλοιπων  προϊόντων  κοπής.  Μετά  από  την  κλάδευση
προσβεβλημένων δέντρων τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται. Επίσης θα έχουν ειδική
προστατευτική αλοιφή για τις  μεγάλες τομές.  Ειδικότερα για τον κλαδοθρυμματιστή ,  θα
πρέπει  να είναι  καλά συντηρημένος,  να λειτουργεί  απρόσκοπτα τουλάχιστον 7 ώρες για
τρείς ημέρες και να έχει ελάχιστες προδιαγραφές για κοπή κλάδων τουλάχιστον 12μμ και
ημερήσια απόδοση 8-15 m3/h .  Μπορεί  να  είναι  με  κινητήρα  ισχύς  πάνω  από  25  ΗΡ
ή με μηχάνημα  μετάδοση κίνησης .

6.Όροι και απαιτήσεις υγιεινής -ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Το κλάδεμα υψηλών δένδρων είναι μια από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες πρασίνου.
Είναι  υποχρεωτική  η  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  92/57/ΕΕ,  που  αναφέρεται  στις
«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.

Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται  στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση
του κινδύνου ατυχημάτων.

37





Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ζημίες που θα προκληθούν κατά την κλάδευση και μέχρι
την τελική απομάκρυνση των υλικών κλάδευσης , έναντι τρίτων.

‘Έγκαιρα και  τουλάχιστον  από την προηγούμενη μέρα της κλάδευσης ,  θα πρέπει  να
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο του έργου , η δυνατότητα του απρόσκοπτης κλάδευσης των
δέντρων.  Αυτό συμπεριλαμβάνει  α)  την απαραίτητη αδειοδότηση  όπου  χρειάζεται  για  το
κλείσιμο  του  δρόμου    β)  την   έγκαιρη  ενημέρωση  της  Δ.Ε.Η.  για  το  προγραμματισμένο
κλάδεμα των δέντρων που γειτνιάζουν σε καλώδια ,  έτσι ώστε να διακοπεί η παροχή του
ρεύματος  και  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  με  ασφάλεια   γ)  την  έγκαιρη  τοποθέτηση
προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση των σταθμευμένων αυτοκινήτων  δ) την
έγγραφη  ενημέρωση  του  ΟΑΣΑ  όπου  αυτό  απαιτείται   ε) την  έγγραφη  ενημέρωση  του
αρμόδιου τμήματος της Τροχαίας Κινήσεως  ζ) Θα χρησιμοποιούνται σηματοδότες, πινακίδες,
κώνοι, φράγματα, ταινίες σήμανσης, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές
και  όργανα  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις.  Τα  φράγματα,  κώνοι  πινακίδες,  φώτα  ,ή  άλλα
εξαρτήματα θα τοποθετούνται πριν την έναρξη των εργασιών, σε κανονικά διαστήματα στην
άμεση περιοχή  των εργασιών και  σε  θέση τέτοια  ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση
στους οδηγούς για να  αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος,  ώστε ανθρώπινο
δυναμικό,  εργασίες  ή  εξοπλισμός  που  βρίσκονται  στο  δρόμο  θα  προστατεύονται  .  Ο
παραπάνω  εξοπλισμός  ασφαλείας  τοποθετείται  και  θα  απομακρύνεται  όταν  δεν  υπάρχει
ανάγκη προστασίας. 

 Εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται όταν απαιτείται να περάσουν
αυτοκίνητα από περιοχές που καταλαμβάνονται από οχήματα εργασίας ή εξοπλισμούς, που
φράζουν  μερικώς  ή  ολικώς  το  δρόμο,  όταν  υπάρχει  ανάγκη  μονοδρόμησης  στην  περιοχή
εργασίας, όπου η κυκλοφορία είναι μεγάλη, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν
υπάρχει σύστημα σηματοδότησης. Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και
θα  χρησιμοποιεί  κατάλληλη  ένδυση  με  φωσφορίζουσα  ταινία,  κράνος  με  φωσφορίζουσα
ταινία.

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και η σωστή χρησιμοποίησή του ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο τραυματισμού του τεχνίτη κλαδέματος. Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται
στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων:

1.Οι  εργαζόμενοι  που  συμμετέχουν  έμμεσα  σε  χειρωνακτικές  διαδικασίες  εδάφους
(καθαρισμός,  απομάκρυνση  κλαδιών  κ.λπ.),  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  απόσταση  2
τουλάχιστον μήκων του ύψους των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη
η αφαίρεση μεγάλων κορμών η οποία θα εκτελείται από ομάδα εργαζομένων.

2.Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κλαδέματος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή/και ο
επικεφαλής της ομάδας κλαδέματος θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά
κομμάτια, ή άλλου υπερυψωμένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης των και θα
εντοπίσουν τυχόν εμπόδια. Ο επικεφαλής θα καθορίσει εάν τον αριθμό των εργαζομένων που
είναι απαραίτητοι για τις διαδικασίες κοπής και τα καθήκοντα εκάστου.

3. Οι εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα με τα καθήκοντά τους
και  θα  οργανωθούν,  έτσι  ώστε  οι  ενέργειες  του  ενός  εργαζομένου  να  μην  δημιουργούν
κινδύνους για οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο.

4.Οι εργαζόμενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε θα πλησιάζουν
πριν τους αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου.
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5.  Ο  χειριστής  του  αλυσοπρίονου  θα  είναι  δεμένος  με  ζώνη  από  ένα  ή  δύο  σταθερά
σημεία. Η ζώνη θα πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη απομάκρυνση του σε
περίπτωση κινδύνου.

6.  Μόλις  ολοκληρωθεί  η  πίσω  τομή,  ο  χειριστής  θα  μετακινείται  αμέσως  σε  ασφαλή
απόσταση μακριά από το δέντρο ή τον κορμό, μέσω της προγραμματισμένης διαδρομής.

7. Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου μπορούν να συγκρατήσουν τον εργαζόμενο.

8.  Θα  εξετάζεται  εάν  στη  ζώνη  εκτέλεσης  των  εργασιών  διέρχονται  ηλεκτροφόρα
καλώδια και ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεμα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόμενος,  ούτε τα
εργαλεία κλαδέματος αλλά ούτε τα κομμένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή με τα καλώδια.

9.  Όταν  υπάρχει  κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας  θα  χρησιμοποιούνται  εργαλεία  χειρός  με
μόνωση.

10.Απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή είναι επικίνδυνα κοντά σε
ηλεκτροφόρα σύρματα(<1,2m). Εφόσον υπάρξει τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος αναλαμβάνει
να ενημερώσει την Υπηρεσία, ώστε να επικοινωνήσει αυτή με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ και
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης
στην εν λόγω περιοχή. 
11.  Οι  χοντροί  κλάδοι  όταν  κόβονται  και  υπάρχει  κίνδυνος  να  προκληθούν  ζημιές,  θα
δένονται και θα απομακρύνονται προσεκτικά.
12.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  για  την  κλάδευση  δέντρων,  λόγω  μη
προσβασιμότητας  του  ανυψωτικού,  οι  εργασίες  θα  γίνουν  με  ειδικευμένους  αναρριχητές
κλαδευτές οι οποίοι θα ανεβαίνουν με σχοινιά. Πριν την αναρρίχηση αν και όποτε απαιτείται
θα γίνεται   οπτική αξιολόγηση του κινδύνου,  πάχος κλάδου κα αν είναι ασφαλές για τον
εργαζόμενο  θα  εξετάζεται  εάν  τα  κλαδιά  του  δένδρου  μπορούν  να  συγκρατήσουν  τον
εργαζόμενο,  εάν στο εύρος  εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια και
ανάλογα  θα  σχεδιάζεται  το  κλάδεμα  έτσι  ώστε  ούτε  ο  εργαζόμενος,  ούτε  τα  εργαλεία
κλαδέματος αλλά ούτε τα κομμένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή με τα καλώδια. 
13. Τα άτομα που εργάζονται σε ύψος θα διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε
ύψος.

7.Μηχανήματα

1. Το ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να ανυψώσει τον τεχνίτη
στην  θέση  εργασίας  στο  δέντρο,  είτε  για  να  στηρίξει  τον  τεχνίτη  κατά  τη  διάρκεια  του
κλαδέματος πρέπει να είναι κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης

Ο  ανάδοχος   υποχρεούται  να  προσκομίσει  1)το  εν  ενεργεία  πιστοποιητικό
καταλληλότητας του οχήματος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ
1186/ Β/ 25-08-2003 ) 2) αντίγραφο της άδειας Μηχανήματος έργου καλαθοφόρου ( ΜΕ )
ανάλογου ύψους  3) ασφαλιστηρίου του μηχανήματος 4)τεχνικού ελέγχου του μηχανήματος (
βιβλίο συντήρησης) 

2.το φορτηγό να χρησιμοποιηθεί για φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων κλάδευσης.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να έχει και σε περίπτωση που του ζητηθεί να προσκομίσει

1) αντίγραφο ασφαλείας του φορτηγού 

2) τεχνικού ελέγχου του οχήματος (βιβλίο συντήρησης) 

3) αντίγραφο ασφαλιστηρίου του οχήματος 

    Τα έγγραφα αυτά θα κατατεθούν στην  Υπηρεσία  με την υπογραφή της σύμβασης.
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8.Απομάκρυνση

Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίας ή κλάδευσης θα απομακρύνονται
αμέσα   από τον τόπο των εργασιών και θα τοποθετούνται σε περιοχή που τους καθορίζει
η υπηρεσία , προκειμένου να τα επεξεργαστούν με κλαδοθρυμματιστή.  Οι χώροι που θα
εκτελούνται οι εργασίες να πρέπει να μείνουν καθαροί και να μην υπάρχουν εμπόδια για
να προκαλούν δυσκολία πρόσβασης.

9. Έλεγχος εργασιών

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος της εργασίας, κατά την κρίση της,
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο
Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.

10. Κριτήρια αποδοχής εργασίας

α.Απομάκρυνση  προϊόντων κοπής  και  καθαριότητα  των  χώρων  από  τα  υπολείμματα
κλάδευσης

β.Καταλληλότητα εποχής κλαδέματος αποφεύγοντας περιόδους καύσωνα ή παγετού

γ.Κλάδεμα χαρακτηριστικό του είδους και του σχήματος του δένδρου

δ.Έλεγχος σπασμένων κλάδων

ε.Θέση και καθαρότητα τομών (λείες και πλάγιες προς τα κάτω)

ζ. επιμέτρηση των δέντρων.

11. Χρόνος κλαδέματος

Το  κλάδεμα  των  δένδρων  θα  πρέπει  να  γίνει  την  κατάλληλη  εποχή  του  έτους
(φθινόπωρο- χειμώνα), αποφεύγοντας τις περιόδους καύσωνα ή παγετού, σύμφωνα με τις
υποδείξεις και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  Όπου από την υπηρεσία κρίνεται
απαραίτητο και αναγκαίο, κατ' εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί κλάδεμα δέντρου για
λόγους  έκτακτης  ανάγκης  και  δημόσιας  ασφάλειας  εκτός  της  προτεινόμενης  περιόδου
κλάδευσης.

12.  Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον πίνακα ανάλογα με τις 
ανάγκες της ή πιθανώς κάποιες επείγουσες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
δέντρα που μπορούν να αντικατασταθούν θα είναι ανάλογης κατηγορίας

   

Πέραμα, 21/08/2017
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Συντάχθηκε                                                                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                                                 ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                           Περιβάλλοντος&Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα
Γεωπόνος  Π.Ε.
                                                                                                                                Αποστόλης Μουστάκης
                                                                                                                               Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες
τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών.

Άρθρο 1:
ΣΤ04.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 25,00 ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : είκοσιπέντε
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ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κλάδέμα  ή  κοπή  μεγάλων  δέντρων  σε  πλατείες,  πάρκα  και  ανοιχτούς  χώρους  ή  σε
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού,  μηχανημάτων και εργαλείων,  η επάλειψη των τομών καθώς
και  η  δαπάνη  απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε  οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 2

ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) :  67,50 ΕΥΡΩ 

Ολογράφως:    εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά  

Άρθρο 3

ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 87,50 ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ογδόντα επτά και πενήντα εκατοστά

 

Άρθρο 4

ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 100,00) ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο 5

ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 140,00 ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο 6

ΣΤ04.3. 5: Μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20m σε σε πλατείες, πάρκα κλπ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 150,00 ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : : εκατόν πενήντα

Άρθρο 7

ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 225,00 ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

Άρθρο 8
ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο τεμ (Αριθμητικά) : 250,00 ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο 9
ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα

κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 325,00 ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο 10

Νέα τιμή κατ’ αποκοπή

Βάση των α) Μίσθωση μηχανημάτων έργου ΠΡΣ  -417

β) Χειριστής ελαφρού μηχανήματος ΠΡΣ -115

γ) Εργάτης ανειδίκευτος ΠΡΣ- 111

δ) κατανάλωση βενζίνης ΠΡΣ -212

Ημερήσιο  κόστος  λειτουργίας  κλαδοθρυμματιστή  (Θραυστήρα  κλάδων)  .  Στην  τιμή
μονάδας  περιλαμβάνεται  η  μεταφορά  και  τοποθέτησή  του  σε  χώρο  που  θα  υποδείξει
Υπηρεσία, η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, για την λειτουργία του
( χειριστής ελαφρού μηχανήματος και ανειδίκευτος εργάτης ,  καθώς και οι  καταναλώσεις
καύσιμου υλικού  κατά την λειτουργία του .

 Τιμή ανά ημέρα λειτουργίας  (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 320,00
(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤ4.2 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων 

δένδρων
   

ΣΤ4.2.1
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 

m
ΠΡΣ 5354 Τεμ

25,00 

ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων    

ΣΤ4.3.1
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα

κλπ
ΠΡΣ 5354 Τεμ 67,50 

ΣΤ4.3.2
Μεγάλων  δένδρων,  ύψους  8  -  12  m  σε  νησίδες,

ερείσματα κλπ.
ΠΡΣ 5354 Τεμ 87,50 

ΣΤ4.3.3
Μεγάλων  δένδρων,  ύψους  12  -  16  m,  σε  πλατείες,

πάρκα κλπ
ΠΡΣ 5354 Τεμ 100,00
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ΣΤ4.3.4
Μεγάλων  δένδρων,  ύψους  12  -  16  m  σε  νησίδες,

ερείσματα κλπ.
ΠΡΣ 5354 Τεμ 140,00

ΣΤ4.3.5
Μεγάλων  δένδρων,  ύψους  16  -  20  m,  σε  πλατείες,

πάρκα κλπ
ΠΡΣ 5354 Τεμ 150,00

ΣΤ4.3.6
Μεγάλων  δένδρων,  ύψους  16  -  20  m  σε  νησίδες,

ερείσματα κλπ.
ΠΡΣ 5354 Τεμ 225,00

ΣΤ4.3.7
Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα

κλπ
ΠΡΣ 5354 Τεμ 250,00

ΣΤ4.3.8
Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες,

ερείσματα κλπ.
ΠΡΣ 5354 Τεμ 325,00

Νέα  τιμή
ΠΡΣ 

Μίσθωση  Θραυστήρα  παραγωγής   φυτικών
υπολειμμάτων

ΠΡΣ Ημ 320

Πέραμα, 21/08/2017

Συντάχθηκε                                                                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                                                    ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                                      Περιβάλλοντος&Ποιότητας
Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα
Γεωπόνος  Π.Ε.
                                                                                                                                Αποστόλης Μουστάκης
                                                                                                                               Δρ. Χημικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                    ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΝΤΡΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΣ

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ
ΔΕΝΤΡ

ΩΝ
ΤΙΜΗ

ΔΕΝΤΡΟΥ

 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ     

1
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΦΩΚΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 6
87,50 

2
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ- ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2
140,00 

3
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΦΩΚΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων

ύψους  από 4 μέχρι 8 m 4
25,00 

 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ     

45





5
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2
87,50 

6 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ     

7
3ης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3
140,00 

8 ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3 140,00 

9
ΕΝΤΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m,

σε πλατείες, πάρκα κλπ 4
100,00 

8 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων

ύψους  από 4 μέχρι 8 m 5 25,00 

9
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3
140,00 

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ    

10
ΜΕΓΑΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

11
ΜΕΓΑΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 140

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ     

12 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

13 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 87,50 

 ΠΡΟΝΟΙΑ     

14 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m

σε πλατείες κλπ. 2 150

15 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3 225

16 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3 87,50 

17 ,, ΛΕΥΚΕΣ
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων

ύψους  από 4 μέχρι 8 m 2 25

18 ,, ΠΕΥΚΑ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10 87,50 

19 ,, ΠΕΥΚΑ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε πλατείες - πάρκα κλπ. 14 67,50 
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20 ,, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

21 ΘΡΑΚΗΣ 67 ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

22

3ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1

87,50 

23
3ης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΛΙΕΣ
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων

ύψους  από 4 μέχρι 8 m 5
25,00 

24
ΕΘΝΑΡΧΟΥ

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

2
5 ΗΠΕΙΡΟΥ 89

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝ
ΑΣ

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1

87,50 

26
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ

ΣΟΛΩΜΟΥ 
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝ

ΑΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

27 ΣΟΛΩΜΟΥ
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝ

ΑΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

28
ΗΠΕΙΡΟΥ 23,25,

39 ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3
87,50 

29 ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 140,00 

31 ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 140,00 

32
ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2
140,00 

33
ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

 1ο ΛΥΚΕΙΟ     

34 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε πλατείες - πάρκα κλπ. 10 67,50 

 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ     

35 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 11 140,00 

36 ,, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 87,50 

37 1ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 87,50 
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38
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 

Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 225

39 ΕΛΛΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 140,00 

40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΕΥΚΟ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

41 1ος παιδικός ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 140,00 

42 ΗΡΩΩΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε

πλατείες, πάρκα κλπ 1 250,00 

43 ΗΡΩΩΝ ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡ
ΙΑ

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m,
σε πλατείες, πάρκα κλπ

1
87,50 

44 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 140,00 

45 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 7 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 2 225

46 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝ
ΑΚΗ 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1
140,00 

47 Μ.ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΙ
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

3
87,50 

 ΙΚΟΝΙΟ     

48 Μ. ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΙ
ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1
87,50 

49 Μ. ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΙ
ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

5
140,00 

50 Μ. ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΙ
ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1 225

51 Μ. ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΙ
ΤΑΥΓΕΤΟΥ

ΠΕΥΚΟ -
ΞΕΡΟ

Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1
140,00 

52 Μ. ΚΙΟΥΡΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10 87,50 

53 ΛΕΩΦ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από
20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1
325,00 

 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ     

54 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 87,50 

55 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων

ύψους  από 4 μέχρι 8 m 7 25,00 

56 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 40 87,50 
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57 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 6 225

58 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 38 140,00 

59 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΨΕΥΔΟΚΑΡΥΔ

ΙΑ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
140,00 

60 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΥΚΕΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 9 87,50 

61 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΕΣ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10 87,50 

62 ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από
20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1 325,00 

63

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΩΦ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

1

87,50 

64
ΛΑΝΙΤΟΥ -

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 3
140,00 

65 ΑΡΜΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 11 87,50 

66

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ -
ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ -

ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m
σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

20

87,50 

67
ΛΕΩΦ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΥΚΟ 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 1
87,50 

     Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα , ανάλογα με τις ανάγκες της να αλλάξει κάποια
δέντρα με άλλα αντίστοιχων όμως  κατηγοριών.

Πέραμα, 21/08/2017

Συντάχθηκε                                                                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                                                  ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                            Περιβάλλοντος& Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα
Γεωπόνος  Π.Ε.
                                                                                                                                Αποστόλης Μουστάκης
                                                                                                                               Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΑ Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή /
μονάδα

Σύνολο

1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4-8m τεμ 23 25 575

2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 24 67,5 1620

3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ

τεμ 151 87,5 13212,5

4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 4 100 400

5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 12 - 16m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ

τεμ 81 140 11340

6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20 m, σε  πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 2 150 300

7 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20 m, σε σε νησίδες, ερείσματα

κλπ

τεμ
13 225 2925

8 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα

κλπ

τεμ
1 250 250

9 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους πάνω από 20 m, σε νησίδες, ερείσματα

κλπ

τεμ
2 325 650

10 Εργασίες με  κλαδοθρυμματιστή ημ 3 320 960

ΣΥΝΟΛΟ 32.232,5

Φ.Π.Α. 24% 7.735,8

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.968,3

Πέραμα, 21/08/2017

Συντάχθηκε                                                                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                                                              ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                                Περιβάλλοντος&Ποιότητας Ζωής
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Κόλλια Σταυρούλα
Γεωπόνος  Π.Ε.
                                                                                                                                Αποστόλης Μουστάκης
                                                                                                                               Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                        ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :13 /17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.232,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της εργασίας 

     Η παρούσα συγγραφή αφορά τις εργασίες : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ

ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»που θα εκτελεστούν σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους του

Δήμου  Περάματος  που  σκοπό  έχουν  το  κλάδεμα  υψηλών  και  επικίνδυνων  δέντρων.  Οι

επεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι σύμφωνες με την Γεωπονική επιστήμη , θα εκτελεστούν

από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με άρτια γνώση της τέχνης και της τεχνικής, με

την επίβλεψη και την καθοδήγηση τόσο του επιβλέποντος όσο και του αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Του N. 

4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3. Ν3852/2010  ΦΕΚ  87Α/2010  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. Του N. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
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5. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

7. ΠΔ 305/96 όπως ισχύει σήμερα

8. ΠΔ 609/85 όπως ισχύει σήμερα

καθώς επίσης και τις κάτωθι αποφάσεις των αποφασιζόντων οργάνων:

1. Της αριθμό 130/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της

εργασίας. 

2. Της με αριθμό 205/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της Μελέτης των

τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό και  κριτήριο
κατακύρωσης  τηv πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  βάσει  τιμής
σύμφωνα με την διακήρυξη και  τις ισχύουσες  διατάξεις του Ν. 4412/2016

Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα είναι δύο μήνες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία είναι: 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 Δ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ζ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΣΤ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 39.968,30 € (ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α 24% 
Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και στον 
Κ.Α.:35.7336.0003

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαίωμα συμμετοχής   
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Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών
σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία. Οι  εργασίες  πραγματοποιούνται  επί  ποινή
αποκλεισμού από Γεωπόνο, Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας,  φυσικό πρόσωπο ή εταιρία
προσκομίζοντας  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για την αντίστοιχη κατηγορία  ,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται με το αντικείμενο της
μελέτης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.  Ο ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία  θα πρέπει να προσκομίσει
αποδεικτικά  για  ανάληψη  τουλάχιστον  τριών   συμβάσεων  αναλόγων  εργασιών  στην
τελευταία τριετία.

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής   Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει,  επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 1.το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 15 της παρούσας  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η προσφορά ισχύει για διάστημα 2 μηνών
και δέχεται να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα αν ζητηθεί.

2.  Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  δεν  υποβάλλει  αυτοπροσώπως  την  προσφορά  του,
απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτονται την προσφορά.  Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται
είτε  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  σε  δήλωση  του  Ν.  1599/86  με  θεώρηση  του
γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης,  ομόρρυθμες  ή  ετερόρρυθμες,  εκπροσωπούνται  από  το  διαχειριστή  τους  ή  άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής

Όλα  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει  να  προσκομίζονται
πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλουν γραπτή  προσφορά και  κατά τα αναφερόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, Ο Ανάδοχος  υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης
να  προσκομίσει  και  την  ανάλογη  Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης πιστωτικού
ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει αυτό το δικαίωμα ύψους πέντε τοις εκατό  (5% )
επί του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α . κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του αντίστοιχου  χρηματικού ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο
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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.

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. την ημερομηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη, 

3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

4. τον αριθμό της εγγύησης, 

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

7. τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου. 

8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

10. 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 του Δήμου Περάματος και στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι
αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

1. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος Περάματος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο
(2) μήνες. 

Ο Δήμος Περάματος επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Προσκόμιση   των  κάτωθι  δικαιολογητικών  επί  ποινή  αποκλεισμού   στην
περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  Η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,  β) στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.  Φορολογική ενημερότητα
3.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4.  Εφόσον πρόκειται  για   νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης του

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (καταστατικό,  ΦΕΚ κλπ),  ώστε να
προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.

5.  Εγγυητική επιστολή όπως  αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο.
6.  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό με

το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται με το αντικείμενο της
μελέτης.

7.  Αποδεικτικά για ανάληψη τουλάχιστον τριών  συμβάσεων αναλόγων εργασιών στην
τελευταία τριετία.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης,  των τεχνικών προδιαγραφών και  των σχετικών,  με αυτή διατάξεων και
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: 
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Α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

       Β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
Ο.Τ.Α. 

10. Κατάθεση του  εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας του ανυψωτικού οχήματος,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003 ) 

11. Πιστοποιητικά ικανότητας ασφαλούς εργασίας σε ύψος  για τουλάχιστον δύο  άτομα
που εργάζονται  στον ανάδοχο.

12. Αν  τα  παραπάνω  στοιχεία  δεν  υποβληθούν  ή  δεν  είναι  έγκυρα  ή  είναι  ελλιπή,  ο
διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται ο φάκελος
οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της εργασίας θα γίνει
από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου.

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δέκτες προσφορές για το σύνολο της εργασίας. Προσφορά
που δεν θα αφορά το σύνολο της εργασίας αλλά επιμέρους είδη αυτής θα απορρίπτεται ως
μη αποδεκτή. 

Η διάρκεια  της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και είναι δυνατόν να γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των προς  κλάδευση ή κοπή δένδρων, χωρίς
υπέρβαση του προϋπολογισμού.

 ΑΡΘΡΟ 10ο 

Σύμβαση 

Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  και  ο  προϋπολογισμός  της  σύμβασης   θα  παραμείνουν
αναλλοίωτα κατά την εκτέλεσή της.   Η Υπηρεσία μπορεί  να αλλάξει μόνο κάποια δέντρα
αντικαθιστώντας τα με άλλα δέντρα ίσου προϋπολογισμού. (ανάλογης κατηγορίας δέντρα) 

Ο  ανάδοχος  της  εργασίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ,  μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της,  είναι  υποχρεωμένος να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016 αλλά και
από την σχετική διακήρυξη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης καταθέτοντας πριν, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως  επίσης και την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση
για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
Οι  τιμές  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών  και  ο
ανάδοχος δεν δικαιούται  καμία  άλλη πληρωμή ή αποζημίωση  για την  πλήρη και  έντεχνη
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εκτέλεση κάθε μιας  από αυτές  σύμφωνα και  με  τους γενικούς όρους του τιμολογίου της
παρούσας μελέτης. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις
των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. 

Άρθρο 12ο 

Πρόληψη ατυχημάτων-Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Άρθρο 13ο 

Μελέτη συνθηκών της εργασίας 
Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές
και ειδικές συνθήκες της εργασίας,  δηλαδή τις τοπικές θέσεις  του έργου, τις απαιτήσεις  των
μηχανημάτων και των εργαλείων , τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές,  διακίνηση και
εναποθήκευση των υλικών,  την κατάσταση των οδών,  την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών
χεριών,  τις  καιρικές συνθήκες,  και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές και  γενικές συνθήκες,  που
επηρεάζουν την  ασφαλή  και  ομαλή  εκτέλεση των εργασιών .Τα ζητήματα που μπορεί  να
προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και
ότι οι  εργασίες κλαδέματος ή κοπής θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σύμβαση προς την
οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Άρθρο 14ο 

Ημερολόγιο εργασιών 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ημερολόγιο εργασιών όπου θα αναφέρονται
οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθημερινά (είδος-ποσότητα-θέση). 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Παραλαβή εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από
έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Τρόπος πληρωμής 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη

διάρκεια  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  για  κανένα  λόγο  δεν  υπόκεινται  και  σε
αναθεώρηση  Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής
μετά την υποβολή από τον  ανάδοχο στην  επιβλέπουσα υπηρεσία,  ισόποσου  εξοφλητικού
τιμολογίου και τις σχετικές επιμετρήσεις, η οποία μπορεί να γίνεται και με την τμηματική
πρόοδο των εργασιών. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής συμφωνήσει ως προς
την ποιότητα και  την  ποσότητα των εργασιών,  θα καταβληθεί  στον  ανάδοχο η  αξία  του
τιμολογίου. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο
κρατήσεις
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ΑΡΘΡΟ 17ο

Ποιότητα εργασιών 

Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των 
άρθρων και τις οδηγίες της επίβλεψης 

ΑΡΘΡΟ 18ο. 

Προθεσμία παράδοσης 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  εργασίες  εντός  3  ημερών  από  την
εκάστοτε έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας ή εντός 1 ημέρας και κατόπιν τηλεφωνικής
ενημέρωσης από την Υπηρεσία όταν πρόκειται για έκτατη περίπτωση. Ο συμβατικός χρόνος
των εργασιών αρχίζει  με  την υπογραφή  της  σύμβασης και  λήγει  δύο μήνες  μετά,   οπότε
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες .Εκτός από την περίπτωση που ο ανάδοχος
αιτηθεί  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  την  παράταση  της  σύμβασης.   Ο  Δήμος  διατηρεί  το
δικαίωμα  να  παρατείνει  μονομερώς  τη  σύμβαση  μέχρι  της  απορροφήσεως  όλου  του
κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με τους
ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές. Κατά την λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δε δικαιούται
αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις     

Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους,  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων,  φόρους,  τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας και επιβαρύνεται
με τις σχετικές δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
τον Δήμο Περάματος.

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει
τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και  από κάθε  δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν  εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε.

  Πέραμα  21  Αυγούστου  2017

Συντάχθηκε                                                                                              Θεωρήθηκε
                                                                                                         ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                     Περιβάλλοντος&Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα                                                                                           Αποστόλης Μουστάκης
                                                                                                                               Δρ. Χημικός Μηχανικός
Γεωπόνος  Π.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έντυπα Οικονομικής προσφοράς
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         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                                               Υπηρεσία   

                                                                                   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ

                                                                   ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας για

(2) μήνες  

ΑΑ Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή /
μονάδα

Σύνολο

1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4-8m τεμ 23

2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 24

3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ

τεμ 151

4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 4

5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 12 - 16m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ

τεμ 81

6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20 m, σε  πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 2

7 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 16 - 20 m, σε σε νησίδες, ερείσματα

κλπ

τεμ
13

8 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα

κλπ

τεμ
1

9 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους πάνω από 20 m, σε νησίδες, ερείσματα

κλπ

τεμ
2

10 Εργασίες με  κλαδοθρυμματιστή ημ 3

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Της  ατομικής  επιχείρησης  /  ημεδαπό  νομικό  πρόσωπο  ..
……………………………………………………………….με  έδρα  ……………………οδός  ………………………
αριθμός ……… Τ.Κ. …………τηλεφ. …………….. κινητό τηλ. ……………………. αρ. τηλε/τυπου (fax)
..Αφού  έλαβα  γνώση  των  όρων  &  των  λοιπών  στοιχείων  της  μελέτης  ,  υποβάλλω  την
παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  όλα  τα
ανωτέρω και αναλαμβάνω την ανωτέρω υπηρεσία.

                                                                    Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
[ΤΕΥΔ]
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 208 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Τηλέφωνο: 210-4092265 Κ 210-4092230
- Ηλ. ταχυδρομείο:  dimospromithies@gmail.com

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://  www  .  perama  .  gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ”

CPV): [77341000-2]  ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ  
         - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246]
- Η σύμβαση αναφέρεται Υπηρεσίες  

\

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς  φορείς,  δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  τους  νομίμους
εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονομικός  φορέας,  παρακαλείσθε  να  συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131 παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των πληροφοριών  που προβλέπονται  στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·

2. δωροδοκία8,9·

3. απάτη10·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15

Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)18;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν19:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει  εκπληρώσει  όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης20,
στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22

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

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου23;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις25 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
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μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων27,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια29 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
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[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ του παρόντος μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
να συμπληρώσει  μόνο την Ενότητα  a του Μέρους  ΙV χωρίς  να υποχρεούται  να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να   παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασής30; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο
οικονομικός  φορέας  μέλος  συγκεκριμένου
οργανισμού  για  να  έχει  τη  δυνατότητα  να
παράσχει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  στη  χώρα
εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής  έχουν  οριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα   στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς31, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς32:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη): 
[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες33,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες34,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
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επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας35 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται36, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37.

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1 Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

7 Όπως 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).

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

9 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για





τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

10 Κατά  την έννοια  του άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά με  τη  προστασία  των  οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

11 Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

14 Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 





19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

23 Όπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

25 Άρθρο 73 παρ. 5.

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

28 Πρβλ άρθρο 48.

29  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)





30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

31 Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

33 Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

34 Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

35 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

37 Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




	1. 6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

