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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 

Πόλη Αλεξανδρούπολη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 68132 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR111 

Τηλέφωνο 2551064231,  
2551350042 

Φαξ 2551064125 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  guve@alexpolis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γκουβέντα Έλσα,   
Κουματζίδου Τζούλια 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.alexpolis.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (ΟΤΑ 
Α'). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι O.T.A. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr  
και στο τηλέφωνο 2551064231 (Έλσα Γκουβέντα, για τη διαδικασία του διαγωνισμού) και 
2551350042 (Τζούλια Κουματζίδου, για τεχνικά ζητήματα της μελέτης). 

   
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 

4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και των σε ισχύ τροποποιήσεών του, ύστερα 

από χρονικό διάστημα δέκα επτά (17) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθρ. 121 παρ. 1 γ΄ Ν. 4412/2016). 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.promitheus.gov.g/
http://www.alexpolis.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α. 35.6117.001, 15.6482.006 ΚΑΙ 45.6279.001 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων και λοιπών χώρων 

πρασίνου, που αφορά σε εργασίες βοτανίσματος με αυτοκινούμενο μηχάνημα, χορτοκοπτικό 

πεζού χειριστή και εργάτες, η κοπή υψηλών δέντρων, κυρίως εντός των κοιμητηρίων, καθώς και η 

συντήρηση χώρων πρασίνου της υπαίθριας κατασκήνωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προς παροχή προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :77310000-6 (φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου) και 
77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δέντρων). 
 
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τρία (3) τμήματα. 

  

Σ1.  
(Τμήμα Πρασίνου) 
Κ.Α. 35.6117.001 

Σ2.  
(Τμήμα 
Κοιμητηρίων) 
Κ.Α. 45.6279.001 

 
Σ3.  
(Κατασκηνώσεις) 
Κ.Α. 15.6482.006 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 39.757,00 16.120,00 4.029,50 59.906,50 

ΦΠΑ  24% 9.541,68 3.868,80 
 

967,08 14.377,56 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 49.298,68 19.988,80 

  
4.996,58 74.284,06 

 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της κάθε ομάδας. 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 

του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).  

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση 
του συμφωνητικού  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 31-12-2021.   
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς ανά τμήμα, αποκλειστικά βάσει  τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
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 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το 
οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016, 

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  

 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 216/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….» 

 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

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

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

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

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 των άρθρων 5 και 23 παρ.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» 

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

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

 του ν. 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. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού, 
 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». 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 734/2020, με την οποία ορίσθηκαν η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών, η επιτροπή 
ενστάσεων των εν λόγω διαγωνισμών καθώς και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών. 

 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου μας που εγκρίθηκε με απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης 24229+23175/2021 

 της υπ'αριθμ. 26/2021 μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και τους όρους του 
διαγωνισμού. 

 του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008366557/31.03.2021 
  του Τεκμηριωμένου Αιτήματος με αριθ. Πρωτ.: 9523/338/01.04.2021 
 της υπ'αριθμ. 449/2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ7ΔΚΩΨΟ-Σ5Σ σε βάρος των 

Κ.Α. 35.6117.001. 45.6279.001, 15.6482.006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021. 
 του Εγκεκριμένου Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008372137 
 της υπ'αριθμ. 179/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΑΦΩΨΟ-3Η9) για την 

έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της παρούσας  Διακήρυξης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (οδός: Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 306), την 7η  Μαϊου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα 
επτά (17) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ΄ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 43 παρ. 19 
του Ν 4605/2019. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη 
διεύθυνση www.alexpolis.gr . 
 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΥΑ.  

Έξοδα δημοσιεύσεων 
 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 

http://www.alexpolis.gr/
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3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της 
απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr . 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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 τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.alexpolis.gr/
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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 καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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 (εγγύηση καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) -  βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης / σύμβασης, 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, τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται: 
i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης για τις 
οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
ii) να πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 
Σε περίπτωση, που εξ’ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τότε αποκλείεται το σύνολο της ένωσης. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους.  
4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει 
τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
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προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 104 παρ.2 
Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
(άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

2.2.2 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: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
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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 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

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

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 

περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι 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   

β) 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 
ή/και 

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
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δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 
περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.) 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση,  ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, 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.  

2.2.2.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 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. 

2.2.2.5. 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. 

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

Κριτήρια Επιλογής  

         2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της 
παρούσας διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 
επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας 
Διακήρυξης. 
  
2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου  2.2.3 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 ΙΙ 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 ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 
υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 
περ. 7 του ν. 4497/2017. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης,  στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017 και με το 
άρθρο 43  Ν. 4605/2019. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 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, με την προϋπόθεση ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής.  

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 
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1 του νόμου 4250/2014, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών 
εγγράφων εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
(άρθρο 43 παρ. 7 του Ν. 4605/2019).  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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, με ημερομηνία έκδοσης έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019). 

β) για την παράγραφο 2.2.2.2,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας (πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας).  
Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω 
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.2.2  θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  

Σημείωση:  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που 
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία. 

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 
4605/2019).   
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2  παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης 
σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Για την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών 
φορέων στην παρούσα διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 
2.2.2.2  παρ. γ΄ της παρούσας. Η απόδειξη του ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη βεβαίωση. 

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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα (χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση στο ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού, ως προς την παράγραφο 2.2.2.2. περίπτωση γ’).  

Β.2. 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. 

B.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 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. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την 
εγγραφή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να 
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ άρθρου 
43 Ν. 4605/2019, γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Το πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανώνυμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 
 Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες από την 
υποβολή τους.  
Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
Β.4. 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 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών κάθε τμήματος της 
υπηρεσίας.  
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο της 
υπηρεσίας είτε για ένα από τα τμήματά της, ωστόσο οφείλει να υποβάλει προσφορά για το 
σύνολο των επιμέρους ειδών του κάθε τμήματος. Η υπηρεσία για κάθε τμήμα θεωρείται ενιαία 
και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων 
ειδών/ποσοτήτων του τμήματος, η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή. Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η συνολική προσφορά ανά τμήμα 
υπερβαίνει τη μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Από το Τ.Ε.Υ.Δ., το φάκελο της τεχνικής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
προκύπτει με σαφήνεια για ποια τμήματα της προμήθειας υποβάλλεται προσφορά. Η Υπηρεσία 
μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε σε ένα είτε σε περισσότερους 
προμηθευτές (ανά τμήμα), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, ύστερα από 
εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο των 
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περιγραφόμενων εργασιών ανά τμήμα, χωρίς την υποχρέωση της υποβολής προσφοράς για όλα 
τα τμήματα. 
 
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 με απλή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, (άρθρο 96, 
Ν.4412/2016). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 – Τ.Κ. 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ). Οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
(Ονομ/μο,  ΑΦΜ,  Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 
ii. Τον Αποδέκτη: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
iii. Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12485/21-04-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).  

iv. Την ένδειξη:  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/5/2021 
 
2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα 
εξής: 
 
(α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
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την παρούσα. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
 
(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της 
παρούσας. 
 
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
2.4.2.7. 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. 
 
2.4.2.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών. 
 
2.4.2.9 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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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 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας διακήρυξης και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.  

Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των Τμημάτων για τα οποία 
προτίθεται να καταθέσει προσφορά. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019  το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

         2.4.3.2   
(α) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” των 
Παραρτημάτων της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι. 

Η προσφορά για κάθε ομάδα θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να περιέχει τα παρακάτω 

στοιχεία: αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αναφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

και το εργατοτεχνικό δυναμικό που θα χρησιμοποιηθεί, τεχνικά φυλλάδια (prospectus), 

κατάλογο, φωτογραφίες και ότι θεωρούν οι διαγωνιζόμενοι απαραίτητο για την πλήρη 

ενημέρωση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα                                                                                                                                                                                                                                             

δεσμευτικά γι’ αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της παραλαβής 

του αντικειμένου της υπηρεσίας. 

Η αναλυτική τεχνική περιγραφή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην ελληνική γλώσσα, ενώ τα 
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να είναι συντεταγμένα και στην αγγλική γλώσσα.  

 

(β) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 

κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ.Δ. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και διαθέτουν 

εργοληπτικό πτυχίο Πρασίνου ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για 

έργα κατηγορίας Πρασίνου, αντίστοιχου ποσού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

(γ) Για τα μηχανήματα / οχήματα απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) στη διαδικασία της προσφοράς: 
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- Άδειες κυκλοφορίας όλων των μηχανημάτων & οχημάτων, με αντίστοιχες αναγραφές για το 

χορτοκοπτικό μηχάνημα έργου & το ανυψωτικό μηχάνημα ή την βεβαίωση ανυψωτικής 

ικανότητας για τα 20 μέτρα.  

- Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλων των διαθέσιµων  µηχανηµάτων και οχηµάτων σε 

ισχύ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

- Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου των µηχανηµάτων και οχηµάτων σύµφωνα µε  την κείµενη 

νοµοθεσία. 

(δ) Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός δεν είναι ιδιόκτητος, 

συνολικά ή τµήµα του, Υπεύθυνη ∆ήλωσή του προσφέροντα ότι θα καταθέσει, εφόσον ανακηρυχθεί 

µειοδότης, το συµφωνητικό µίσθωσης του εξοπλισµού, με τα διπλώματα των χειριστών και οδηγών, για 

διάστηµα τουλάχιστον όσο διαρκεί η εκτέλεση της εργασίας. (Αν δεν υπάρχει τέτοιο συµφωνητικό, 

θα κατατίθεται και Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη των µηχανηµάτων και οχημάτων  καθώς και των 

οδηγών και χειριστών και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, αυτός θα έχει, 

κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στην πλήρη κυριότητά του, τον ελάχιστο απαιτούµενο 

εξοπλισµό οχημάτων και μηχανημάτων, συνοδευόµενα από τα ανωτέρω έγγραφα και θα τον διαθέσει 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.) 

(ε) Ο ανάδοχος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, το απαραίτητο εργατικό προσωπικό 

(διευκρινίζοντας το όνομα του επιβλέποντα των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου), τα εργαλεία 

και το µηχανολογικό εξοπλισµό µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης, που θα χρησιµοποιηθούν και µε τη δέσµευση ότι θα διαθέσει και επιπλέον 

συνεργείο, πλήρως εξοπλισµένο, εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία. Καθώς και ότι θα καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης ασφάλεια αστικού τύπου της επιχείρησης ή την ασφάλιση της εργασίας.  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της 
παρούσας  κριτήριο ανάθεσης. 
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας υποβάλλεται από τον 
οικονομικό φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή/και οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 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  
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1  της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ  της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
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οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής της) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 
της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η 
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. 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 
υπoβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021.  
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στο 
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οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
ανωτέρω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 
στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 
την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Η κατά τα ανωτέρω 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. 
 
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες.  
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 
  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016) 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..   
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα 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 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της  παραγράφου 2.2.3 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο») μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 
ii. Τον Αποδέκτη: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
iii. Την ένδειξη: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12485/21-04-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 
iv. Την ένδειξη:  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:……………………. 
 
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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 
12β,γ ν. 4605/2019. 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 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το ΤΕΥΔ, 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 2.2.2  (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.3 , 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει 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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.7 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας (παρ. 
2.2.3). 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η  Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική 
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 
3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται: α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ. 
3.4 της παρούσας ένσταση, β)  μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη 
Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770). 
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 
του Ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 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, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Α) 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.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα  (60) 
ημέρες. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

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 ή διακήρυξης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
αναδόχου. 

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 συνόλου της προμήθειας της σύμβασης, ή την παρέλευση του χρόνου 
ισχύος της. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της 
προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της άνω εγγύησης  
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 και των 
τροποποιήσεών του, όπως ισχύουν, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να 
επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και 
σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

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

4.3.2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πρασίνου, του 

Τμήματος Κοιμητηρίων και τον υπεύθυνο ορισμένο διαχείρισης της κατασκήνωσης του Δήμου, 

αναλογικά ο κάθε φορέας σύμφωνα με το εύρος των εργασιών του αναφερόμενου 

προϋπολογισμού – εργασιών όπως αναγράφονται στην μελέτη. Για οποιαδήποτε ασάφεια της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις 

οδηγίες του Επιβλέποντα, έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία 

4.3.3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και 

οικονομική κατασκευή της Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις 

οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της Εργασίας. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια ή αν ο 

Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παρουσιαστεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το Νόμο, 

είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζημία που θα 

οφείλεται στο λόγο αυτό, επιπλέον των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται 

να καταβάλλει, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση. 

4.3.4. Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του 

Αναδόχου ή τα υλικά και το εργοταξιακό προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα 

εργαλεία και τα εφόδια ή οι αποθήκες του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίζουν 

την τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη ακόμη και απόλυτη σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης 

εκτέλεσης της Εργασίας ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, 

τότε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον 

Ανάδοχο να συμμορφωθεί με απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε τακτή 

προθεσμία και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή 

εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση 

τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

Η άσκηση ή όχι από την Υπηρεσία του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης, δεν μειώνει κατά 

οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. 

4.3.5. Συμφωνείται ρητά ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα εργαλεία και το προσωπικό, που 

δηλώνονται κατά την προσφορά και δείχνουν τα κατά ελάχιστον απαιτούμενα όρια 

μηχανολογικού εξοπλισμού και εργοταξιακού προσωπικού για την εκτέλεση της Εργασίας, έχουν 

απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Υπηρεσία στην εφαρμογή 

των διατάξεων του Άρθρου αυτού. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της 

Εργασίας να ζητήσει αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά είδος και αριθμό ή την 

προσκόμιση εξοπλισμού που δεν αναφέρεται στα δηλωμένα ή την αύξηση του εργοταξιακού 

προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Εργασίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφώνεται με αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη πληρωμή.  

4.3.6. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον αριθμό των στρεμμάτων και των τεμαχίων 

(δένδρα & θάμνοι) που θα γίνουν επεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν, χωρίς 

υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
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ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. στ. της παρ. 11 του άρθρου108 του ν. 
4782/2021.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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. 

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Έχουν εκτελεστεί όλες οι αιτούμενες εργασίες που έχουν υποδειχθεί μετά από τις εντολές 
επιβλεπουσών των υπηρεσιών.  

β) Εκδόθηκαν οι πιστοποιήσεις εκτέλεσης των εργασιών από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου που 
επιβλέπει την εκτέλεσή τους και παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες από 
την αρμόδια επιτροπή.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις.  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
διακήρυξη. 
 
5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την εκτέλεση των εργασιών, με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 
34 και 35 του ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε διάστημα 
έως εξήντα (60) ημερών.  

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποίηση περαίωσης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία επίβλεψής τους, καθώς και τα 

ημερολόγια εργασιών του αναδόχου 
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β) Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 

στην κείμενη νομοθεσία. 

 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει - άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 
4412/2016 – άρθρο 44 Ν. 4605/2019). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017  - ΦΕΚ 
Β' 969). 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 
τεύχος Β΄). 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% για υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 
ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄).  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων 
ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι 
όροι της Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο 
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

2) Στην περίπτωση συνδρομής λόγω έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
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προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και ό,τι άλλο αναφέρεται 

στο σχετικό άρθρο. 

3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στο άρ. 203 του Ν.4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται 
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 

ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν ευθύνονται, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 

το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016  οργάνου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

         6.1  Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από το τμήμα 

Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, το Τμήμα Κοιμητηρίων και τον αρμόδιο 

διαχειριστή των εργασιών στην κατασκήνωση (ο κάθε αρμόδιος μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού που 

του αναλογεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης), εκτός και αν οριστεί διαφορετικά 

με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016. Η αντίστοιχη υπηρεσία εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
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της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. Επόπτης της υπηρεσίας - εργασίας ορίζεται υπάλληλος του αντίστοιχου τμήματος. Τα 

καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η γνωμοδότηση επί της ορθής εκτέλεσης του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα 

με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος τηρεί 

ξεχωριστό αναλυτικό ημερολόγιο το οποίο υπογράφεται από τον Επόπτη με ευθύνη του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος τηρεί γενικό ημερολόγιο συγκεντρωτικών εργασιών, το οποίο συνυπογράφεται από τον 

διοικούντα την σύμβαση και τον Επόπτη που μπορεί να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές των παραπάνω ημερολογίων αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2021.  

6.3  Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, 
καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019.  

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

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

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

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση – Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης 

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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               Αρ. Μελέτης: 26 / 2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ         Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                      Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                       Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                              Κ.Α.: 35.6117.001  49400 

             Κ.Α.: 15.6482.006  5000 

             Κ.Α.: 45.6279.001 20000 

 

                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€                                                                                   

                                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Δήμου Αλεξανδρούπολης 

CPV : 77310000 & 77211500  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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                   Αρ. Μελέτης: 26/2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                       Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                   Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                     Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                    Κ.Α.: 35.6117.001 

                            Κ.Α.: 15.6482.006   

                            Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

Τεχνική Έκθεση 

Με την μελέτη αυτή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης  

χώρων πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στα κοιμητήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης και στις 

παιδικές κατασκηνώσεις Μάκρης. 

Το πράσινο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα μόνο στα όρια της πόλης κυμαίνεται 

σε μία συνολική έκταση περίπου 263 στρεμμάτων. Την παραπάνω έκταση, καθώς και το πράσινο σε 

Δημοτικά Διαμερίσματα και οικισμούς, καλείται να συντηρήσει το συνεργείο πρασίνου του Δήμου, το ποίο 

αποτελείται από 8 άτομα. Τονίζεται ότι η δυναμική του συνεργείου από το 2011 και μετά μειώθηκε κατά 5 

άτομα, ενώ η έκταση του πρασίνου από το 2011 και μετά αυξήθηκε κατά  125 στρ. με την κατασκευή 

πάρκων όπως αυτό του Αλτιναμάζη (πρώην Παρμενίωνα), Κικόνων και Ρήβα, Ποιμενίδη, Ο.Τ. 402 (πίσω 

από 6ο Δημοτικό Σχολείο), 2 πάρκο Αγ. Βασιλείου, νησίδα Μαΐστρου με τριανταφυλλιές, περιφερειακός 

και νησίδα περιφερειακού, νέα παρτέρια στο παραλιακό μέτωπο  της πόλης. Ενώ στο σύνολο του Δήμου 

και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και μεγάλη αδυναμία 

κάλυψης των αναγκών σε κηποτεχνικές εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου. 

Επιπροσθέτως ο δήμος Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια μείωσης του κινδύνου και αποτροπής της 

πυρκαγιάς αλλά και συντήρησης τόσο των δρόμων όσο και των οικοπέδων από την αυτοφυή βλάστηση, 

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει υποχρέωση προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της 

βλάστησης (εργασίες  συντήρησης πρασίνου),  γύρω  από  περιοχές  ιδιαίτερης  προστασίας  (κτιριακές  

υποδομές  και  εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις,  αρχαιολογικοί  χώροι,  άλση,  πάρκα,  δρόμους κλπ), 

περιοχές που  θεωρούνται  λόγω  της  φύσεώς τους υψηλού  κινδύνου  (σημεία διέλευσης δικτύων 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές  καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων κλπ), καθώς 

και η αποψίλωση σε οικόπεδα περιμετρικά και εντός κατοικημένων περιοχών ιδιοκτησίας του Δήμου, σε 

πρανή οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου, αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους ανήκει ο 

χώρος (Πυρ. Διατάξεις 4/2012,  9/2000, 9Α/2005, Ν. 998/1979, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν.3852/2010, 

αρθ.94 παρ.1). 
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Επίσης σύμφωνα με την περίπτωση 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 στις 

αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων συντήρησης, 

από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, που 

βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η 

υποχρέωση αυτεπαγγέλτου συντήρησης-αποψίλωσης του πρασίνου από τους δήμους σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των υπόχρεων.  

Το Τμήμα Πρασίνου διαθέτει για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου (συμπεριλαμβανομένου της 

Τραϊανούπολης και των Φερών) ένα (1) καταστροφέα που προσαρμόζεται σε  γεωργικό ελκυστήρα για την 

Δ.Ε. Φερών και υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών βοτανίσματος με αυτοκινούμενο μηχάνημα 

στις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης & Τραϊανούπολης. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και αναλογιζόμενοι τις 

όλο και αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου, συντάχθηκε η παραπάνω μελέτη εργασίας συντήρησης 

κοινόχρηστων πρασίνου και λοιπών χώρων που αφορά εργασίες βοτανίσματος με αυτοκινούμενο 

μηχάνημα, χορτοκοπτικό πεζού χειριστή και εργάτες, προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις όλο και 

αυξανόμενες ανάγκες της προστασίας των πολιτών από την πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα με τις συντηρήσεις πρασίνου.  

Επιπλέον, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το κλάδεμα ή η 

κοπή υψηλών δέντρων, κυρίως εντός χώρων κοιμητηρίων. Λόγω του μεγάλου ύψους που έχουν πολλά 

από αυτά τα δέντρα λόγω της άναρχης και χωρίς προγραμματισμό φύτευσης πριν πολλά χρόνια, σε 

συνδυασμό με την γήρανση που έχει επέλθει αποτελούν κίνδυνο τόσο για τις υφιστάμενες κατασκευές 

(μνημεία)  που βρίσκονται κάτω από αυτά, όσο και τον τραυματισμό εισερχόμενων στον χώρο πολιτών 

από το ξαφνικό σπάσιμο κλαδιών ή ακόμα και μεγάλων δέντρων. 

 Ένας ακόμα χώρος που προστίθεται στις είδη βεβαρημένες ανάγκες για συντήρηση χώρων 

πρασίνου είναι η συντήρηση της υπαίθριας κατασκήνωσης, η οποία για να μπορέσει να λειτουργήσει κατά 

την θερινή περίοδο, θα πρέπει να γίνουν όλες οι αναφερόμενες στην μελέτη εργασίες συντήρησης 

πρασίνου.  

Για την τήρηση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά κυρίως για 

την ασφάλεια των πολιτών σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια μέσων, ατόμων και λοιπόν πόρων για την 

πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, δημιουργείται η άμεση αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών 

πρασίνου με χρήση εξωτερικών συνεργείων, τα οποία θα διαθέτουν μηχανήματα για την κοπή και 

απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης, το κλάδεμα ή την κοπή των παλαιών δέντρων αλλά και την 

συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου.  

Η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης, ο τόπος, ο χρόνος και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται 

από την υπηρεσία με βάση τη μελέτη, τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της υπηρεσίας, δεδομένου ότι 

η συντήρηση χώρων πρασίνου σαν εργασία εξαρτάται από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως τις καιρικές 

συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης των χώρων. Ενώ οι ανανεώσεις και οι διαμορφώσεις της κόμης των 

δένδρων και των θάμνων θα γίνονται με υποδείξεις της υπηρεσίας, με σκοπό την λειτουργική και 

αισθητική παρουσία κάθε φυτικού είδους χωριστά στο χώρο και τις ανάγκες του χώρου στον οποίο 

βρίσκονται.  

Με ευθύνη του αναδόχου τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τα εξαρτήματα θα 

φέρουν όλες τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιστρα και δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ. Επειδή οι εργασίες 

συντήρησης πρασίνου θα εκτελούνται σε χώρους ευθύνης του δήμου, ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει, 
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κατά τη διάρκεια των εργασιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τόσο για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό που χρησιμοποιεί όσο και για τους περαστικούς ή επισκέπτες των χώρων που θα εργάζεται, 

αλλά και  για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων. Κατά τη διάρκεια εργασίας 

πρέπει να κατέχει όλες τις άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι  αναφερόμενες στην μελέτη εργασίες (π.χ. για κοπές δέντρων). 

Ο προγραμματισμός εργασιών και η πιστοποίηση αυτών (έκδοση βεβαίωσης στρεμμάτων – 

εργασιών) που θα γίνουν στους οικισμούς του Καλλικρατικού Δήμου, θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου στο ανάδοχο (εργασίες σε χώρους πρασίνου από το τμήμα πρασίνου, εργασίες 

εντός κοιμητηρίων από το τμήμα κοιμητηρίων και εργασίες στις κατασκηνώσεις από τον αρμόδιο 

υπεύθυνο διαχείρισης της κατασκήνωσης) και μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού που αναφέρεται σε 

επόμενο εδάφιο της μελέτης αυτής. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρξουν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών (εφαρμογής σύμβασης) μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή των ποσοτήτων των εργασιών 

χωρίς να μεταβάλλεται ο τελικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης μελέτης. Η εργασία θα γίνει μέχρι 

31.12.2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.  

Οι εργασίες που θα γίνουν με χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων θα καλύψουν τις ανάγκες της 

Δ.Ε Αλεξανδρούπολης με τους οικισμούς της, της Δ.Ε Τραϊανούπολης με τους οικισμούς της και της Δ.Ε 

Φερών με τους οικισμούς της. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες 

εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ.Δ. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο Πρασίνου ή 

είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Πρασίνου, αντίστοιχου 

ποσού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ  (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές / ΕΛΟΤ ΤΠ) 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε άρθρου τιμολογίου της μελέτης χωριστά.  

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού της μελέτης λήφθηκε υπόψη «Ο Κανονισμός 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, 

αρ.απόφασης ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ1746 /19.01.2017, τεύχος Δεύτερο)      

Η σχετική δαπάνη της μίσθωσης έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό 2021 του Δήμου με τους 

κωδικούς Κ.Α.: 35.6117.001, Κ.Α.: 15.6482.006 και Κ.Α.: 45.6279.001. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 

ποσόν των  74.284,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021                           

Θεωρήθηκε Ελέγχτηκε Συντάξας 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

   

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός 
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                                             Αρ. Μελέτης: 26 / 2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                                Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                            Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                               Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                Κ.Α.: 35.6117.001 

                         Κ.Α.: 15.6482.006   

                          Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές & Προμέτρηση Εργασιών  

 

Η έκταση που θα καλυφθεί αναφορικά σύμφωνα με τα δεδομένα του συνεργείου πρασίνου (εργασίες που 

πραγματοποιούνται επαναληπτικά σχεδόν κάθε χρόνο) υπολογίζονται: 

1) ότι το 3% της έκτασης που αφορά «οικόπεδα» θα γίνει βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 

μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους.  

2) ότι το 97% της έκταση που αφορά «οικόπεδα» θα γίνει βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα 

εργασίες καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 

διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων,  

3) ότι το 2% της έκτασης που αφορά «δρόμους» θα γίνει βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 

μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων. 

4) ότι το 98% της έκτασης που αφορά «δρόμους» θα γίνει βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα. 

 

Ακολουθεί αναλυτική προμέτρηση των εκτάσεων και των ποσοτήτων.  

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Μ2 ΔΡΟΜΟΙ Μ2 

Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1 ΑΒΑΝΤΑΣ 11.469 4.290 

2 ΑΠΑΛΟΣ 34.266 14.611 

3 ΠΑΛΑΓΙΑ 9.961 7.782 

4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ 621 618 

5 ΠΕΤΡΙΝΑ 19.983 4.305 

6 ΕΝΑΤΟ 1.491 1.929 

7 ΜΑΚΡΗ 18.524 28.314 
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8 ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΚΕΛΛΩΝ 9.624 43.257 

9 ΑΥΡΑ ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ --- 25.251 

10 ΧΙΛΗ 1.743 12.303 

11 ΤΙΕΔΑ - ΔΕΛΦΙΝΙ 19.542 1.767 

12 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ --- 3.645 

13 ΜΑΙΣΤΡΟΣ 80.640 10.335 

14 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ 4.821 2.559 

15 ΚΟΜΑΡΟΣ - ΠΕΡΑΜΑ --- 11.820 

16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 129.180 4.008 

ΣΥΝΟΛΟ 341.865 176.794 

Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

1 ΤΡΑΙΑΝΑΟΥΠΟΛΗ 307.400 80.000 

ΣΥΝΟΛΟ 307.4 80.0 

Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 

1 ΦΕΡΩΝ 183.470 10.710 

ΣΥΝΟΛΟ 183.47 10.71 

 

ΣΥΝΟΛΟ 832.74 267.50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ2 1.100.240,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡ 1.100,24 
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Αναφορικά παραθέτουμε τις περιοχές βάση των οποίων προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία: 

 
Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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ΑΓΙΟΣ ΕΥΠΛΟΥΣ ΛΙΜΑΝΙ, ΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΜΑΖΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΡΚΟ Ο.Τ. 683 - Ο.Τ 674 - 
Ο.Τ. 671 - Ο.Τ. 388 - Ο.Τ. 402 , ΠΑΛΑΓΙΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑΠΌ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΛΑΓΙΑ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ - Ε.Ο.Τ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ CAMPING - ΑΝΑΜΕΣΑ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΜΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΑΠΌ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CAMPING ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΑΛΛΑΣΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ SANTA ROSA, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ Ο.Τ. 656 - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ  Ο.Τ. 384 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΕΝΤΟΣ Ο.Τ. 395 - Ο.Τ. 439 ΦΛΟΓΗΤΩΝ - Ο.Τ. 540 ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΟΡΙΑΣ, 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟΥ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ - 
ΣΥΝΟΡΟ ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟΥ ΜΑΙΣΤΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ 
ΑΒΑΝΤΟΣ, Ο.Τ. 377 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΠΌ ΔΥΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
Κ ΜΥΡΙΒΙΛΗ, ΔΕΛΦΙΝΙ ( ΚΑΛΑΜΙΑ) -  4ο χλμ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ  EKATEΡΩΘΕΝ ΚΛΑΔΙΑ  - 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΛΤΙΝΑΜΑΖΗ ΒΟΡΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΑ, EΡΕΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ Κ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΕΚ - ΔΙΠΛΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΚ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΟΙΛΙΑ ΚΥΚΛΩΠΑ Κ.Λ.Π.. 
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ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ - ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΣ 14Η ΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΌ ΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - 

ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΌ ΟΔΟΣ Π. ΜΕΛΑ ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΟΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΥΤΙΚΑ 
- ΟΔΟΣ ΞΕΝΟΚΑΤΟΥ - ΑΠΌ ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ Κ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ, 4 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΑΛΟΥ ( ΡΟΔΙΕΣ ΚΤΛ) - ΑΛΣΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΟΔΟΣ ΞΕΝΟΚΑΤΟΥ Κ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΥΤΙΚΑ – 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ - ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΣ 
ΑΝΘΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - 

ΕΡΕΙΣΜΑ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΗΠΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΟΥ - ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ  ΑΠΌ ΔΥΤΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ 

ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΦΑΝΑΡΙΑ) PRAKTIKER - ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΑΠΌ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΗΠEΔΟ 5 Χ 5 
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - EKAΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - OIKOΠΕΔΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Κ.Λ.Π. 
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ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΑΠΌ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ PRAKTIKER – ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ  Κ 

ΠΡΑΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΌ 
ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΙΣΤΡΟΥ-  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ JUMBO ΕΩΣ ΚΑΙ PRAKTIKER, Κ.Λ.Π. 
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ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙ ) - ΔΕΛΙΦΙΝΙ - 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ  Κ ΚΛΑΔΙΑ  Κ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ISLAND KAΙ 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΒΡΑΧΙΑ - ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΚΛΑΔΙΑ Κ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ALEXANDER BEACH ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΑΙ ΑNATOΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΩΣ ΚΑΙ ALEXANDER BEACΗ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ - 
ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FILOXENIA KAI ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΔΙΧΑΛΑ - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΧΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΙΣTEΡΑ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΑΝΗ - ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΑΝΗ ΚΛΑΔΙΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ, Κ.Λ.Π. 

5 
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ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ  Κ ΠΡΑΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΝΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ  Κ ΠΡΑΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΝΗΜΑΤΑ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ KAI OIKOΠΕΔΑ, Κ.Λ.Π. 

6 
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ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΕΛΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΚΕΛΩΝ  ΓΗΠΕΔΟ ΕΞΩ ΑΠΌ ΔΙΚΕΛΑ, ΚΑΘΕΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΌ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΔΙΚΕΛΩΝ -  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΚΕΛΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Κ ΠΡΑΝΗ Κ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΔΙΚΕΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ  - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΚΑ, Κ.Λ.Π. 
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 ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΚΕΛΩΝ ΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 

ΚΟΜΑΡΟ) - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΑΡΟ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Κ ΠΡΑΝΗ Κ ΚΛΑΔΙΑ 
ΑΠΌ ΚΟΜΑΡΟ ΠΕΡΑΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΑΜΑ, Κ.Λ.Π. 

8 

Α
ΥΡ

Α
 -

 
ΣΥ

Κ
Ο

Ρ
Ρ

Α
Χ

Η
 ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΑΥΡΑ ΣΥΚΟΡΑΧΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΚΟΡΑΧΗ, Κ.Λ.Π. 

9 
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Η
 ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ - ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΑΜΑΤΑ Κ ΠΡΑΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ( ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΟΡΕΙΟ - 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ - TETΡΑΓΩΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ NOTIA, Κ.Λ.Π. 

10 

Π
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 ΠΡΑΝΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΞΙΑ ( 
BAΤΣΙΝΙΕΣ) - ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΌ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΧΡΙ ΣΤΑ ΤΩΛ - ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ( ΒΑΤΣΙΝΙΕΣ ), Κ.Λ.Π. 

 

Δ.Ε. ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 
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ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ,  (ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ  ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ 
ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΚAI ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ ( ΠΙΣΩ ΔΡΟΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ - 
AΝΘΕΙΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΑ – ΑΕΤΟΧΩΡΙ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ 
ΑΠΌ KOMBO ΑΝΘΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΕΛΤΑ TV), ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΙΚΟ – ΝΙΨΑ, AΓΝΑΝΤΙΑ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΙΚΟ - ΝΙΨΑ - ENTOΣ ΝΙΨΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΙΚΟ - 
ΑΕΤΟΧΩΡΙ  - ΑΓΝΑΝΤΙΑ - KAI ΕΝΤΟΣ ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΑΠΌ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ - ΑΝΘΕΙΑ - ΛΟΥΤΡΑ 
– ΠΕΥΚΑ Κ.Λ.Π. 

 
Δ.Ε. ΦΕΡΕΣ 
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Φ
ΕΡ

ΕΣ
 

ΑΛΣΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - 
ΑΛΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ "ΚΑΣΤΡΟ", ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑ " ΓΚΟΤΖΙΑΣ", ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
ΓΗΠΕΔΟ - ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ ΚΡΟΥΝΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΕΞΙΑ - ΑΡΔΑΝΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΙΤΕΑ 
ΓΗΠΕΔΟ, ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΔΑΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΝΙΟΥ - ΒΡΥΣΟΥΛΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΔΡΟΜΟΣ - ΠΕΠΛΟ ΣΟΑ - ΠΕΠΛΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΠΕΠΛΟ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ - 
ΚΗΠΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΚΗΠΟΙ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝATOΛΙΚΑ -  
ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΓΕΜΙΣΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟ  - ΠΥΛΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΌ ΦΕΡΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ  ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, ΠΥΛΑΙΑ 
OIKOΠΕΔΑ - ΦΕΡΕΣ  ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΒΑΤΣΙΝΙΕΣ, ΓΕΜΙΣΤΗ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΑΜΙΑ), 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΦΕΡΕΣ -  ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ ΚΡΟΥΝΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ Κ.Λ.Π. 

 

Ενώ οι εργασίες συντήρησης, όπως βοτάνισμα, κούρεμα χλοοτάπητα (10 επαναλήψεις), κλάδεμα – 

διαμόρφωση κόμης θάμνων ή δένδρων, θα εκτελεστούν σε πάρκα, πλατείες και παρτέρια των οικισμών 

Άνθειας, Αετοχωρίου, Δωρικού, Λουτρών, Πεύκα και Νίψας, στα κοιμητήρια του Δήμου και στις παιδικές 

κατασκηνώσεις Μάκρης σύμφωνα με την παρακάτω προμέτρηση: 

 

Ομάδα Σ1: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Αλεξανδρούπολης», 

με Κ.Α 35.6117.001 

α/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Άρθρο 
Αναθ. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους 
χώρους 

ΣΤ. 
6.3.1 

Στρ. 
ΠΡΣ 
5371 

832,75*3/ 

100*2 επαναλήψεις = 49,96 
50 

2 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων. 

ΣΤ. 
6.3.3 

Στρ. 
ΠΡΣ 
5371 

267,5*2/100*2 επαναλήψεις 
= 10,7 

10 
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3 

Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  ΣΤ. 

6.4 
Στρ. 

ΠΡΣ 
5371 

267,5*97/100+  
832,74*98/100= 

1.078,23+55% επανάληψη = 
1671,2565  

1700 

4 

Κούρεμα χλοοτάπητα και 
χλοοτάπητα πρανών. Με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 
μηχανή 

ΣΤ. 
4.8.1 

Στρ. 
ΠΡΣ 
5530 

30*8 =240,00 240 

5 

Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση 
κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 
m 

ΣΤ. 
4.5.2 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5353 

80 80€ 

6 

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

ΣΤ 
4.5.1 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5353 

270 270 

9 

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

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5354 

10 10 

 

 

Ομάδα Σ2: «Κλάδεμα δέντρων εντός κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και οικισμών», με Κ.Α 45.6279.001. 

α/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. 
Άρθρο 
Αναθ. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

7 

Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεσαίων δένδρων. 
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5384 

37 37 

8 

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5354 

54 

 

54 

 

9 

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

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5354 

77 77 

 

 

Ομάδα Σ3: «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου για την κατασκήνωση Μάκρης», με Κ.Α 15.6482.006. 

α/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. 
Άρθρο 
Αναθ. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτεμένους 
χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 
ΠΡΣ 
5371 

2,5x4=10 10 
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3 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  

ΣΤ 
6.4 

Στρ. 
ΠΡΣ 
5371 

3,2*2=6,4 6,4 

7 

Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεσαίων δένδρων. 
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5384 

16 16 

8 

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5354 

11 11 

9 

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

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 
ΠΡΣ 
5354 

17 17 

 

           Επισημαίνεται, ότι οι παραπάνω περιοχές είναι ενδεικτικές βασιζόμενες σε στοιχεία προηγουμένων 

ετών, ενώ η σειρά, ο χρόνος, ο τόπος και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από την 

υπηρεσία με βάση την μελέτη, τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τον ελάχιστο μηχανολογικό εξοπλισμό, με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- μηχάνημα έργου, το οποίο να είναι χαρακτηρισμένο ως χορτοκοπτικό στην άδεια κυκλοφορίας του 

(για ομάδες Σ1 & Σ3) 

- 2 βενζινοκίνητο χορτοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή (μεσινέζα) (για ομάδες Σ1 & Σ3) 

- 2 βενζινοκίνητο χλοοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή (χλοοκοπτική μηχανή) (για ομάδες Σ1 & 

Σ3) 

- 2 βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή (μπορντούρας) (για ομάδες Σ1 & Σ3) 

- 1 αλυσοπρίονο (για όλες τις ομάδες) 

- 1 κοντάρι αλυσοπρίονο (για όλες τις ομάδες) 

- Αυτοκίνητο μεταφοράς υλικού – υπολειμμάτων με καρότσα. (για όλες τις ομάδες) 

- Καλαθοφόρο όχηµα για ύψος μέχρι 20 μέτρα, το ύψος να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας 

του ανυψωτικού µηχανήµατος (καλαθοφόρου) ή αν δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας να 

συνοδεύεται από βεβαίωση ανυψωτικής ικανότητας για τα 20 μέτρα. (για όλες τις ομάδες) 

Ο ελάχιστος εξοπλισμός απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστούν οι ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές των τιμολογίων της μελέτης), γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες των χώρων και την 

εισήγηση από τα συνεργεία πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και 

φύση εδάφους, είδος βλάστησης, πηγές λήψης υλικών, συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, οδούς 

πρόσβασης, κ.λ.π.. 

Για τα μηχανήματα / οχήματα απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) στη διαδικασία της προσφοράς: 

- Άδειες κυκλοφορίας όλων των μηχανημάτων & οχημάτων, με αντίστοιχες αναγραφές για το 

χορτοκοπτικό μηχάνημα έργου & το ανυψωτικό μηχάνημα ή την βεβαίωση ανυψωτικής 

ικανότητας για τα 20 μέτρα.  

- Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλων των διαθέσιµων  µηχανηµάτων και 

οχηµάτων σε ισχύ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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- Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου των µηχανηµάτων και οχηµάτων σύµφωνα µε  την κείµενη 

νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση που το προσωπικό ή ο ελάχιστος απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός δεν είναι 

ιδιόκτητος, συνολικά ή τµήµα του, ο προσφέρων θα δεσµεύεται, µε Υπεύθυνη ∆ήλωσή του να καταθέσει, 

εφόσον ανακηρυχθεί µειοδότης, το συµφωνητικό µίσθωσης του εξοπλισµού, με τα διπλώματα των 

χειριστών και οδηγών, για διάστηµα τουλάχιστον όσο διαρκεί η εκτέλεση της εργασίας. Αν δεν 

υπάρχει τέτοιο συµφωνητικό, θα κατατίθεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη των µηχανηµάτων και  

φορτηγών, καθώς και των οδηγών και χειριστών και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να 

τεκµηριώνεται ότι, αυτός έχει, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης στην πλήρη κυριότητά του 

τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό συνοδευόµενη από τα ανωτέρω έγγραφα και θα τον 

διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 

Όλα τα ζητούµενα έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ την ηµέρα της προσφοράς και για όσο 

διαρκεί το χρονοδιάγραµµα της εργασίας.  

Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται ικανός αριθµός εργαλείων (τσουγκράνες, µεταλλικές σκούπες, 

κλαδευτήρια, τσάπες κ.λ.π.) για τη συγκέντρωση των προϊόντων κοπής και των λοιπών άχρηστων 

υλικών, καθώς και όλων των απαραιτήτων µέσων προστασίας. 

Για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να διατίθεται από τον ανάδοχο  ο 

ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά ειδικότητα: 

- 3 (τρία) άτομα εργατοτεχνικού προσωπικού.  

- 1 άτομο για την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου.     

Ο ανάδοχος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, το απαραίτητο εργατικό προσωπικό 

(διευκρινίζοντας το όνομα του επιβλέποντα των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου), τα εργαλεία 

και το µηχανολογικό εξοπλισµό µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά, που θα χρησιµοποιηθούν, όπως 

αναφέρεται παραπάνω και µε τη δέσµευση ότι θα διαθέσει και επιπλέον συνεργείο, πλήρως εξοπλισµένο, 

εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021                           

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάξας 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός 
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                                                    Αρ. Μελέτης:  26/2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                                       Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                   Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                     Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                Κ.Α.: 35.6117.001 

                         Κ.Α.: 15.6482.006   

                         Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ1 (Τμήμα Πρασίνου) 

Ο προϋπολογισμός αφορά την: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου 
Δήμου Αλεξανδρούπολης», με Κ.Α 35.6117.001 

α
/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 50 22,50 € 1.125,00€ 

2 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων. 

ΣΤ 
6.3.3 

Στρ. 10 40,00 € 400,00€ 

3 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  

ΣΤ 
6.4 

Στρ. 1700 17,50 € 29.750,00€ 

4 
Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα 
πρανών. Με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή 

ΣΤ 
4.8.1 

Στρ. 240 27,50€ 6.600,00€ 

5 
Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους πάνω από 1,70 m 

ΣΤ 
4.5.2 

Τεμ. 80 2,75€ 220,00€ 

6 

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

ΣΤ 
4.5.1 

Τεμ. 270 0,60€ 162,00€ 

9 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 

ΣΤ Τεμ. 10 150,00 € 1.500,00€ 
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16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 4.3.5 

 ΣΥΝΟΛΟ  39.757,00€ 

 Φ.Π.Α 24% 9.541,68€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ1): 49.298,68€ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ2 (Τμήμα Κοιμητηρίων) 

Ο προϋπολογισμός αφορά το: «Κλάδεμα δέντρων εντός κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και οικισμών», 
με Κ.Α 45.6279.001. 

α
/
α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

7 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή 
κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 37 25,00 € 925,00€ 

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 
54 

 
67,50 € 3.645,00€ 

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 
20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 77 150,00 € 11.550,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   16.120,00€ 

 Φ.Π.Α 24% 3.868,80€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ2): 19.988,80€ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ3 (Κατασκηνώσεις) 

Ο προϋπολογισμός αφορά το: «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου για την κατασκήνωση 
Μάκρης», με Κ.Α 15.6482.006. 

α
/
α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 10 22,50 € 225,00€ 

3 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  

ΣΤ 6.4 Στρ. 6,4 17,50 € 112,00€ 

7 

Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση 
κόμης ή κοπή δένδρων ύψους  από 4 
μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 16 25,00 € 400,00€ 
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8 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 
8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 11 67,50 € 742,50€ 

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 
16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 17 150,00 € 2.550,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.029,50€ 

 Φ.Π.Α 24% 967,08€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ3): 4.996,58€ 

 

 

 

 

     

 

 

 

α/α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ1 (Κ.Α. 35.6117.001) 39.757,00€ 

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ2 (Κ.Α. 45.6279.001) 16.120,00€ 

3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ3 (Κ.Α. 15.6482.006)   4.029,50€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   59.906,50€ 

 Φ.Π.Α 24% 14.377,56€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σολ): 74.284,06€ 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 

                           

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάξας 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός 
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                                                    Αρ. Μελέτης: 26/2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                              Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                            Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                           Κ.Α.: 35.6117.001 

                    Κ.Α.: 15.6482.006   

                    Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α
/
α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους 
χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 60 22,50 € 1.350€ 

2 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων. 

ΣΤ 
6.3.3 

Στρ. 10 40,00 € 400,00€ 

3 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  

ΣΤ 6.4 Στρ. 1706,4 17,50 € 29.862€ 

4 

Κούρεμα χλοοτάπητα και 
χλοοτάπητα πρανών. Με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 
μηχανή 

ΣΤ 
4.8.1 

Στρ. 240 27,50€ 6.600,00€ 

5 
Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση 
κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m 

ΣΤ 
4.5.2 

Τεμ. 80 2,75€ 220,00€ 

6 

Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση –
διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους 
εώς  1,70 m 

ΣΤ 
4.5.1 

Τεμ. 270 0,60€ 162,00€ 

7 Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ΣΤ Τεμ. 53 25,00 € 1.325,00€ 
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ή κοπή μεσαίων δένδρων. 
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

4.2.1 

8 

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 65 67,50 € 4.387,50€ 

9 

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

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 104 150,00 € 15.600€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  59.906,50€ 

 Φ.Π.Α 24% 14.377,56€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ1): 74.284,06€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 

                           

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάξας 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

  

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός 
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                                                             Αρ. Μελέτης: 26/2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                                       Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                             Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                               Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                     Κ.Α.: 35.6117.001 

              Κ.Α.: 15.6482.006   

              Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αναφέρεται παρακάτω η ανάλυση των άρθρων από τα περιγραφικά τιμολόγια εργασιών για έργα 

πρασίνου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, αρ.απόφασης ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ1746 

/19.01.2017, τεύχος Δεύτερο), που χρησιμοποιήθηκαν για τον  υπολογισμό του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 

Άρθρα Τιμολογίου  

01-02 Άρθρο ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 

                                    Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371 

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

 

(01) ΣΤ6.3.1  Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη  
                              φυτευμένους χώρους 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι Δύο Ευρώ και Πενήντα Λεπτά     

 Αριθμητικώς  22,50 € 

(02) ΣΤ6.3.3             Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε  
                                διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Σαράντα Ευρώ και Μηδέν Λεπτά   

 Αριθμητικώς    40,00 € 
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03 Άρθρο ΣΤ6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα 

                                    Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371 

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που 
δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το 
βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.   

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 Αριθμητικώς    17,50 €  

 

04 Άρθρο ΣΤ 4.8.1 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. 

                                 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

                                Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5530 

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά    

 Αριθμητικώς   27,50 €  

 

05-06 Άρθρο ΣΤ4.5 Κλάδεμα θάμνων 

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

                (05) ΣΤ 4.5.2        Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m 
                            Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δυο Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά    

 Αριθμητικώς   2,75 €  

(06) ΣΤ 4.5.1        Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m 

             Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν Ευρώ και Εξήντα Λεπτά    

 Αριθμητικώς   0,60 €  

 

07 Άρθρο ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. 

                              Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m. 
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               Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι Πέντε Ευρώ και Μηδέν Λεπτά    

 Αριθμητικώς   25,00 €  

 

08-09 Άρθρο ΣΤ 4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 

                  Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 

Κλάδεμα 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. 

(08) ΣΤ 4.3.1        Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά    

 Αριθμητικώς   67,50 €  

(09) ΣΤ 4.3.5        Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν Πενήντα Ευρώ και Μηδέν Λεπτά    

 Αριθμητικώς   150,00 €  

 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021                           Αλεξανδρούπολη 22/3/2021                           

Για την θεώρηση Για τον Έλεγχο Για την σύνταξη 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

  

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός 
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                                     Αρ. Μελέτης: 26/2021 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Τίτλος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ                                             Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                      Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και  Κοιμητηρίων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                           Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                      Κ.Α.: 35.6117.001 

              Κ.Α.: 15.6482.006   

              Κ.Α.: 45.6279.001 

                                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.284,06€ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο   1ο 

Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης 

χώρων πρασίνου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν αποκλειστικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης που απορρέουν από τις ανάγκες του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στα πλαίσια 

της αντιπυρικής προστασίας. 

Η εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει εργασίες όπως αυτές περιγράφονται σύμφωνα με τις 

ομάδες εργασιών στις τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές και προμετρήσεις της παρούσης και 

αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (αναλυτικό & συνολικό), σύμφωνα με τα τιμολόγια του 

Δημοσίου, όπως αυτά περιγράφονται στο τμήμα της μελέτης Τιμολόγιο Εργασιών.  

Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου, έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος 

ή αντιπρόσωπος αυτού, σε κάθε περίπτωση ειδικότητας Γεωτεχνικών (Δασολόγος, Γεωπόνος) ή 

Τεχνολόγων Δασοπονίας ή Γεωπονίας ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή  Αρχιτέκτονας Τοπίου. 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Παροχή Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 59.906,50€ με Φ.Π.Α. 24% 14.377,56€, δηλαδή συνολικά 

74.284,06€.  

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις :  

1. των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα 

2. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα 

4. τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
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5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) και εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενη εργασίας τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου κεφαλαίου 

καθώς και οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 3ο  

Συμβατικά στοιχεία 

Τα  συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 Η διακήρυξη 

 Η οικονομική προσφορά    

 Το τιμολόγιο εργασιών της μελέτης 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές & προμέτρηση εργασιών και Η τεχνική περιγραφή  

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης (αναλυτικός & συνολικός)  

 Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο 

Υποβολή προσφορών – Ανάδειξη Αναδόχου . 

  Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αυτής θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για 

το σύνολο των εργασιών κάθε τμήματος του προϋπολογισμού της μελέτης, ύστερα από εξακρίβωση 

συμφωνίας των προσφερομένων εργασιών με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπάρχουσας μελέτης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010. 

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες 

εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ.Δ. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο Πρασίνου.  

 

Άρθρο 5ο 

Προθεσμία εκτελέσεως  της σύμβασης. 

Η προθεσμία εκτελέσεως (χρόνος σύμβασης) της εργασίας ορίζεται σε ως την 31.12.2021. 

 

Άρθρο 6ο  

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις ποσότητες των διαφόρων μερών της εργασίας, 

όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης. 

- Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης «Τεχνική Περιγραφή» και 

«Τεχνικές Προδιαγραφές». 
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- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, στην αρχή κάθε εβδομάδας, να ενημερώνει την υπηρεσία για το 

πρόγραμμα εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς και να μετακινεί τον επόπτη στους χώρους 

εργασίας, όταν υπάρχει κώλυμα μετακίνησης.  

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να τηρεί, Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνεται τις ημέρες των 

επεμβάσεων για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις περιοχές επέμβασης και για κάθε 

άλλο σχετικό με την Εργασία σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης του 

Ημερολογίου θα έχει ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων της υπηρεσίας θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό 

ανά πάσα στιγμή.  

- Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση των τιμών για μεταβολές στις εργασίες που 

πραγματοποιεί. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες, όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα, 

ανεμοθύελλες κ.λ.π.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

- Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία καθώς και οι οδηγοί – χειριστές θα φέρουν τις 

απαραίτητες νόμιμες άδειες με ευθύνη του αναδόχου. Στα προσφερόμενα μηχανήματα και οχήματα θα 

περιλαμβάνεται η δαπάνη του χειριστή ή οδηγού και του βοηθού του όταν απαιτείται, η δαπάνη για τα 

λιπαντικά, καύσιμα, ασφάλειες και κάθε άλλου είδους απαραίτητου για την εκτέλεση της εργασίας.  

- Οποιαδήποτε έκδοση αδείας απαιτείται να εκδοθεί πριν την έναρξη των εργασιών είναι αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου την οποία θα πρέπει να καταθέσει πριν την έναρξη των εργασιών στο αρμόδιο 

τμήμα του Δήμου. 

- Κατά την διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο να εγκαταλείψει την εργασία 

του, άλλως θα αποκλείεται από μελλοντική συνεργασία με το Δήμο. 

- Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται για εργασία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπεύθυνης 

υπηρεσίας, αφού ειδοποιηθεί το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της απασχόλησης με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απομάκρυνση των κομμένων κλάδων και γενικώς όλων των προϊόντων 

κοπής. Η απομάκρυνση θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, εκτός και αν δοθεί διαφορετική εντολή από την 

Υπηρεσία για ιδιαίτερους λόγους (π.χ. κυκλοφοριακοί, καιρικοί κ.ά.), είτε με φορτηγά είτε με χρήση 

ειδικού μηχανήματος τεμαχισμού, και να καθαρίζει τον παραπάνω χώρο από τα όποια υπολείμματα 

(μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ). Κατά τη μεταφορά πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του 

αναδόχου για την κάλυψη των προς απόρριψη υλικών, ώστε να μην ρυπαίνουν τα σημεία από τα οποία 

διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς τους και να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχημα. Όλες οι 

ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο με την αποκλειστική του ευθύνη για την έντεχνη 

εκτέλεσή τους. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μέσα για την 

παροχή των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές & το Τιμολόγιο καθώς και κάθε 

άλλη γενική δαπάνη (ενδεικτικά αναφέρονται φόροι, τέλη, κρατήσεις, λιπαντικά, καύσιμα, αναλώσιμα, 

αμοιβές προσωπικού, αποζημιώσεις προσωπικού κλπ).   

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως και άμεσα την υπηρεσία για οποιοδήποτε 

πρόβλημα διαπιστώσει στους χώρους άσκησης της εργασίας του (βλάβη δικτύων, καταστραμμένες 

εγκαταστάσεις κλπ).  
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- Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή στις 

έγγραφες εντολές του Δήμου. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί στην λήψη των αναγκαίων μέτρων ή οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κακότεχνες, ο επόπτης ή και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου 

έχει δικαίωμα να τις απορρίψει ή να επιβάλλει κατά την εκτίμησή της περικοπή στις πληρωμές του 

αναδόχου λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας.   

- Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού ή η υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης, 

αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος, μετά από προσωπική μετάβασή του, γνωρίζει τις τοπικές 

συνθήκες των χώρων, δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και φύση εδάφους, είδος βλάστησης, πηγές λήψης 

υλικών, συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, οδούς πρόσβασης, κ.λ.π., τη δυνατότητα εξεύρεσης του 

κατάλληλου προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών κλπ. καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την 

πρόοδο ή το κόστος των εργασιών. Επίσης αμάχητο τεκμήριο αποτελεί ότι ο ανάδοχος γνωρίζει τα 

συμβατικά τεύχη της μελέτης καθώς και το φορέα και τις συνθήκες χρηματοδότησης.  

- Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για τη φύλαξη και προστασία των κάθε είδους κοινωφελών έργων για 

πρόληψη ζημιών σε αυτά ή διακοπής λειτουργίας αυτών. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του αναδόχου 

επανορθώνονται από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από το Δήμο σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. 

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή των Εργασιών, τα 

Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες. 

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του έργου, του 

προσωπικού του ή και κάθε τρίτου και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά και ποινικά, για 

οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη συμβεί στο έργο, στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόμη και για τυχαία. Υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία περί 

προλήψεως εργατικών ατυχημάτων, όλους τους εν γένει κανονισμούς και οφείλει να διατηρεί το 

απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες 

σε περίπτωση ατυχημάτων. Αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο του προσωπικού του 

Αναδόχου. Είναι υποχρεωμένος επίσης να μεριμνά για τη σήμανση και οριοθέτηση του χώρου εργασίας 

και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την πρόληψη τυχόν υλικών ζημιών και 

ατυχημάτων.    

- Ο τυχόν απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας διατίθεται από τον ανάδοχο 

με μέριμνα και δαπάνη αυτού χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ηθική 

ευθύνη. Καθώς και η παροχή μέσων ατομικής προστασίας προς το εργατοτεχνικό προσωπικό που 

χειρίζεται τα μηχανήματα κατά την διάρκεια της εργασίας και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την 

υγιεινή και ασφάλεια των και υποστήριξη στην υιοθέτηση και χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 

Ενώ είναι ευθύνη του αναδόχου να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει την εργασία ή να διαθέτει η επιχείρηση του ασφάλεια 

αστικής ευθύνης. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν από τον 

ανάδοχο δηλαδή εισφορά εργοδότη και εισφορά εργαζομένων, βαρύνει αυτόν. Σε καμιά περίπτωση δεν 

είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου 
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καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 

μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε 

φύσης κοινωφελή έργα. Η ασφάλεια αστικού τύπου της επιχείρησης ή η ασφάλιση της εργασίας, πρέπει 

να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να ορίζει τις περιοχές 

εργασιών σε συνεργασία με τον ανάδοχο σύμφωνα με τον προγραμματισμό μιας και οι εργασίες αφορούν 

σχεδόν όλους τους οικισμούς του Καλλικρατικού δήμου της Αλεξανδρούπολης (Τραϊανούπολης και 

Φερών) και θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος προγραμματισμός εργασιών.  

 

Άρθρο 8ο 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 

Επιστροφή Εγγυήσεων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του.  

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021 Αλεξανδρούπολη 22/3/2021                           

Για την θεώρηση Για τον Έλεγχο Για την σύνταξη 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Η Προϊστάμενος Τμήμ.  

  

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ π. Απόστολος Οικονομίδης 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Διπλ. Πολιτικός 
Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του……………………………………………………………………. 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Σ1 (Τμήμα Πρασίνου) 

Η προσφορά αφορά την: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου 
Αλεξανδρούπολης», με Κ.Α 35.6117.001 

α
/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 50   

2 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων. 

ΣΤ 
6.3.3 

Στρ. 10   

3 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα  

ΣΤ 
6.4 

Στρ. 1700   

4 
Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα 
πρανών. Με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή 

ΣΤ 
4.8.1 

Στρ. 240   

5 
Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους πάνω από 1,70 m 

ΣΤ 
4.5.2 

Τεμ. 80   

6 

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

ΣΤ 
4.5.1 

Τεμ. 270   

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 
16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ1):  

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Σ2 (Τμήμα Κοιμητηρίων) 
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Η προσφορά αφορά το: «Κλάδεμα δέντρων εντός κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και οικισμών», με Κ.Α 
45.6279.001. 

α
/
α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

7 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή 
κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 37   

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 
54 

 
  

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 
20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 77   

 ΣΥΝΟΛΟ    

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ2):  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Σ3 (Κατασκηνώσεις) 

Η προσφορά αφορά το: «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου για την κατασκήνωση Μάκρης», με 
Κ.Α 15.6482.006. 

α
/
α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.Τ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 
σε μη φυτευμένους χώρους 

ΣΤ 
6.3.1 

Στρ. 10   

3 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα  ΣΤ 6.4 Στρ. 6,4   

7 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή 
κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

ΣΤ 
4.2.1 

Τεμ. 16   

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

ΣΤ 
4.3.1 

Τεμ. 11   

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 
- 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

ΣΤ 
4.3.5 

Τεμ. 17   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ3):  

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        (Ημερομηνία προσφοράς) 
 

                                                                

                                                                

                                                                ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ1 (Κ.Α. 35.6117.001)  

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ2 (Κ.Α. 45.6279.001)  

3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Σ3 (Κ.Α. 15.6482.006)  

 ΣΥΝΟΛΟ    

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σολ):  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6019 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 /ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
    /68132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Έλσα Γκουβέντα 
- Τηλέφωνο: 2551064231 
- Ηλ. ταχυδρομείο: guve@alexpolis.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www. αlexpolis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (CPV: 77310000-6 και 77211400-6) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Σ1, Σ2, Σ3 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): - 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
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 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 
[……][……][……] 
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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 εργατικού δικαίουxxiv; 

[] 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: […….............] 
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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 
εγκατάστασήςxxv

; 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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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxvi, 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 
δωρεάνxxvii. 

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): [……]    

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 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. 
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iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vii
 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.  

viii
 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). 

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

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 

xiii
 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 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)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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xxi

 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 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. 

xxvi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii
 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.  

 

 

 

 

                  

 


