
                                                                                                     

Ελληνική Δημοκρατία                                             Bούλα,  11/4/2017 

Νομός Αττικής                       Aρ. Πρωτ. : 13677 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   14ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 Αρ. Πράξης    :  14 

 Αρ. Απόφασης   : 126 

 

Στη Βούλα την 11η Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 10:00πμ, στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 13306/7-4-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα 
με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 

 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

5. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

7. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 

8. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  

9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 

    

1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
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Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

                            

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο  «Καταπολέμηση 
ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών», του τρόπου εκτέλεσης της – συνοπτικός διαγωνισμός- 
και έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διακήρυξης 
της 14/2017 σχετικής τεχνικής μελέτης 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 13202/7-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

   

« Παρακαλούμε, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) 
προκειμένου : 

Την έγκριση ή μη της διενέργειας για την υπηρεσία με τίτλο «Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων 
και φοινκοειδών» με συνοπτικό διαγωνισμό. 

Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας , 
με την επιφύλαξη της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 θα βαρύνει τον Κ.Α:  

 

Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

35-6162.052 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ & ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ 49.989,36 

3. Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ. 14/2017 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται συνημμένα. 

                  

 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, 
αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του 
4412/2016.   

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
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  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2.- Τη με αριθμ. πρωτ. 103435/37678/18-01-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 570/2016 απόφαση 
του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. Έτος 
2017» 
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016  
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
           

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1) Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και 
φοινικοειδών» 

2) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσής της με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016 δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 
60.000 € χωρίς ΦΠΑ 

3) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου  

4) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε 
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς την παροχή υπηρεσίας «Καταπολέμηση 
ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών» 

5) Εγκρίνει τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 49.989,36€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, με την επιφύλαξη 
της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών η 
οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και  βαρύνει τον 
κάτωθι Κ.Α: 

 

Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

35-6162.052 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ & ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ 49.989,36 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, 
αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του 
4412/2016.  

 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 16/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών»  
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 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  126/2017  

 

 Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  

ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

                                                                    

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» 

CPV 90922000-6 (Υπηρεσίες καταπολέμησης 
επιβλαβών εντόμων)  

 77211500-7 ( Υπηρεσίες φροντίδας 
δένδρων) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49.989,36  € (με ΦΠΑ 24%) 

40.314,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.: 

35-6162.052. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13677 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-4-2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 8-5-2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 26-4-2017 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημαρχιακό κατάστημα Βούλας (Λεωφ. 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα ΤΚ 16673) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017» 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 

Πόλη Βούλα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16673 

Τηλέφωνο 213 2020000 

Φαξ 210 9657131 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@vvv.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.vvv.gov.gr 

 

Αρμόδιοι Υπάλληλοι 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL ΘΕΜΑ 

1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

213 
2019955 

213 2020059 promithies@vvv.gov.
gr 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2  ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

213 
2020750 

213 2020758 prasino@vvv.gov.gr ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  και ανήκει στην  Γενική 
Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο νόμος  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 
Τμήμα Προμηθειών, οδός: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16673, Τηλ. 2132019955, Fax 
2132020059 & 210-9657131 , email: promithies@vvv.gov.gr (Κος Α. Ασημακόπουλος). 

β)Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 
Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ.Κ 1667, Τηλ. 2132020750, Fax 2132020758, email: 
prasino@vvv.gov.gr ( κος. Γ. Ζαρκαδούλας) 
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δ) Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική διακήρυξη, 
την παρούσα διακήρυξη, την τεχνική μελέτη , το  «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” 
καθώς και το σφραγισμένο έντυπο - οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να πληρώσουν 5 €  στο ταμείο του Δήμου. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας -Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Βάρης –Βούλας – 
Βουλιαγμένης.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 35-6162.052  σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Φορέα,  με ποσόν 49.989,36 €. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης –Βούλας – 
Βουλιαγμένης. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η πρόληψη και ο περιορισμός της πιτυοκάμπης (Lepidoptera 
Thaumetopoeidae) που προσβάλει τα πεύκα και του εντόμου ρυγχοφόρου (Rhynchophorus 
ferrugineus) που προσβάλει τα φοινικοειδή και αφορά τα δέντρα που βρίσκονται σε 
δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, σχολικούς κήπους κλπ. εντός των ορίων του Δήμου μας.  

Οι προς εκτέλεση εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων 

CPV1: 90922000-6   (Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων) 

CPV2: 77211500-7  (Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων) 

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας εργασιών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.989,36 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.314,00  ΦΠΑ :€ 9.675,36 ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  I και II της παρούσας διακήρυξης και στην με αριθ. 14/2017 Τεχνική μελέτη.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, μόνο βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 1  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”2 

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

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

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

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

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων »3 

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. 

                                                        
1 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  
2 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των 

προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 

3 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
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 Την υπ. αριθ.  16/ 2017  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού 

 Την υπ΄ αριθ. 126/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία: 

 

 εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού, την διάθεση - δέσμευση της πίστωσης  
49.989,36€ για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία έχει ενταχθεί στον  
προϋπολογισμό του 2017 και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.: 

Α/Α                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          Κ.Α.               ΠΟΣΟ 

1. 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»  

 35-6162.052 49.989,36 € 

 

  εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
14/2017 μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

3. Τα  έγγραφα 

3.1. Την υπ' αριθ. 14/2017 μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης–Βούλας–
Βουλιαγμένης επί της Λεωφόρου  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, στη ΒΟΥΛΑ από την επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 
10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8-5-2017 και ώρα 10:30 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω 
κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του 
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί,  χωρίς 
καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί κατόπιν έκδοσης  
νέας περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία. 

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 
απευθείας ανάθεση / διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με  την κατάθεση: 

 α) Οικονομικής Προσφοράς  

 β)Όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που αναφέρονται στην 
διακήρυξη εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 4 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 5.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.vvv.gov.gr  στην διαδρομή : http://www.vvv.gov.gr/index.php/about-
the-city/news-releases/promithies/tefxi-diagonismon 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους6  

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. 

                                                        
4 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

5 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της 
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.  

6 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης7  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
 το συμφωνητικό 
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά 
σειρά ισχύος είναι: 

   α)  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

   β)  Η Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της μελέτης 

   γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

   δ)  Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου  

   ε)  Η οικονομική προσφορά. 

   στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης διατίθενται8 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους9 , που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο 
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

 

                                                        
7 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

8 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016  
9  Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της 

σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών10. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.11 

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).12 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

                                                        
10 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
11 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
12 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην  αγγλική γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα13. 

2.1.5 Εγγυήσεις14 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

 

                                                        
13 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
14 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: 

Α) ασχολούνται με έργα και εργασίες Πρασίνου  ή Δασοτεχνικά έργα και εργασίες 

Β) έχουν πτυχίο Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας και είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών Πρασίνου του  ΥΠΟΜΕΔΙ ή  στο Μητρώο   Εργοληπτών    
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων   του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 
απασχολούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον έναν υπάλληλο των ειδικοτήτων αυτών, 
εγγεγραμμένων σε ένα από τα ανωτέρω μητρώα. Στη δεύτερη περίπτωση  απαιτείται προσκόμιση 
εγγράφου που αποδεικνύει την σχέση εργασίας, όπως πρόσφατης κατάστασης προσωπικού από 
αρμόδια υπηρεσία ή άλλο. 

 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.15 
   

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

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή16 για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.17   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής18 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ   (806,28 €) 19.  

                                                        
15 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

16 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
17 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
18 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
19 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημέρες, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του τυχόν προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού20  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους21 :  

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 
                                                        
20 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
21 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

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

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

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

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

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

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους22.  

 

 

                                                        
22 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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2.2.3.3. Αποκλείεται23 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας24,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

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

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

                                                        
23 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

24 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.325 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 26. 

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

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας - Αποδεικτικά μέσα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να:  

Α) ασχολούνται με έργα και εργασίες Πρασίνου  ή Δασοτεχνικά έργα και εργασίες 

Β) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών Πρασίνου του  ΥΠΟΜΕΔΙ ή  στο Μητρώο   
Εργοληπτών    Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων   του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή να απασχολούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον έναν υπάλληλο  εγγεγραμμένο σε ένα 
από τα ανωτέρω μητρώα. Στη δεύτερη περίπτωση  απαιτείται προσκόμιση εγγράφου που 
αποδεικνύει την σχέση εργασίας, όπως πρόσφατης κατάστασης προσωπικού από αρμόδια 
υπηρεσία ή άλλο. 

 

 

Για το λόγο αυτό απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

                                                        
25 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
26 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ΄αυτό  και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ. 

2.    Βεβαίωση  Μητρώου Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΟΜΕΔΙ ή   Μητρώου   Εργοληπτών    
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων   του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
του συμμετέχοντος, σε ισχύ, με εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα πρασίνου ή του 
απασχολούμενου, στην επιχείρηση του, υπαλλήλου που είναι εγγεγραμμένος σε ένα από 
τα ανωτέρω μητρώα. 
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  - Αποδεικτικά μέσα 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται  να  παρέχουν βεβαίωση πιστοληπτικής 
ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο με τον Προϋπολογισμό της Μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. 
(40.314,00€), από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  - Αποδεικτικά μέσα 

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

1.    Κατάλληλη και επαρκή στελέχωση της Επιχείρησης τους και συγκεκριμένα:  Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει κατά τα  έτη 2014, 2015 και 2016, να έχουν απασχολήσει 
τουλάχιστον 3 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό ανά έτος, γεγονός που θα 
αποδεικνύεται με τη προσκόμιση Ονομαστικής κατάστασης προσωπικού από αρμόδια 
υπηρεσία (ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας, Ε7, ή άλλο) για τα συγκεκριμένα έτη , στην οποία 
θα αναφέρεται επιπλέον η ειδικότητα με την οποία έχουν προληφθεί.  
 

2. Ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας που αποδεικνύεται με τη κατάθεση καταλόγου 
παρόμοιων εκτελεσμένων εργασιών, στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις 
εργασιών κατά τα προηγούμενα τρία έτη (2014, 2015, 2016). Ο κατάλογος θα πρέπει να 
αναφέρει τίτλο έργου- εργασίας, ποσό σύμβασης και φορέα υλοποίησης. Το ελάχιστο 
συνολικό κόστος των εκτελεσμένων εργασιών την τελευταία τριετία θα πρέπει να είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσόν προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. Οι εργασίες 
του καταλόγου θα πρέπει  να αποδεικνύουν εμπειρία σε φυτοπροστασία πεύκων και 
φοινικοειδών. Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται  εάν ο 
φορέας είναι:   

α) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίστοιχες συμβάσεις και αν 
είναι: β) Ιδιωτικός φορέας, με τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά θεωρημένα από 
την αρμόδια ΔΟΥ ή τη κατάσταση συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 
ν.1882/90. Σε περίπτωση που δεν φαίνονται από τη σύμβαση το είδος των εργασιών, 
αυτές θα αποδεικνύονται από την αντίστοιχη μελέτη.   

  
 

3. Επαρκές και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, με τις ειδικότητες και κατ΄ελάχιστο τον αριθμό των ατόμων που δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Εξειδικευμένο επιστήμονα 
(Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ  
Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας ή 
πιστοποιημένο δενδροκόμο),  ο 
οποίος θα συντονίζει και 
παρακολουθεί  τα συνεργεία του 
αναδόχου.  

1 

 Χειριστές τηλεσκοπικού γερανού,  2 

  Εργατοτεχνικό προσωπικό για 
τους ψεκασμούς 

2 

Προσωπικό για τις χειρωνακτικές 
διαδικασίες εδάφους  

2 

 
 

4. Επαρκή εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με 
το είδος και κατ΄ελάχιστον τη ποσότητα των μηχανημάτων που δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.  
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχάνηματα (ΜΕ), ένα 
με ύψος εργασίας τουλάχιστον 20 μέτρα και ένα 
με ύψος εργασίας από 12 μέτρα και άνω, με 
καλάθι ειδικών προδιαγραφών ( όσον αφορά την 
ασφάλεια) που προβλέπονται για την ανύψωση 
εργαζομένων, για την εκτέλεση των εργασιών.  

2 

Ψεκαστικά μηχανήματα με δυνατότητα ψεκασμού  
15 μέτρα και άνω κατακόρυφα, τα οποία θα 
διαθέτουν  αντλία πιέσεως  35 bar και άνω, 
παροχής τουλάχιστον  30 lit/min, ώστε με την 
βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων να επιτυγχάνεται 
πλήρης και αποτελεσματική διαβροχή της κόμης 
και του κορμού των πεύκων. Επειδή πολλά δέντρα 
μπορεί να βρίσκονται σε απόσταση σχετικά με τον 
τόπο που μπορούν να κινηθούν οχήματα, στον 
εξοπλισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
σωλήνες τουλάχιστον 50 μέτρων ώστε να 
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα υποδεικνυόμενα 

2 
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δέντρα.  

Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως 
κονταροψάλιδα, καμπιοκόφτες, σκάλες, κλπ.  

Τουλάχιστον 3 

 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό-
οχήματα, πρέπει να υποβάλλει με τη προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
των συνεργατών που θα του παρέχουν το παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό ότι δέχονται 
να συνεργαστούν μαζί του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ’ όσον 
αναδειχθεί μειοδότης.  
 

5.  Βεβαίωση εκπαίδευσης και ικανότητας ανάληψης εργασιών για την φυτοπροστασία 
φοινίκων, από το τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας της Χώρας, του συμμετέχοντος 
ή υπαλλήλου που αποδεδειγμένα απασχολεί ( Ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια 
υπηρεσία ) ή υπαλλήλου που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. 
Στην τελευταία περίπτωση ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/86 του έχοντα τη βεβαίωση περί αποδοχής της θέσης, σε περίπτωση κατακύρωσης 
του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα. 

6. Πτυχίο Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας ή να απασχολούν 
αποδεδειγμένα τουλάχιστον έναν υπάλληλο των ειδικοτήτων αυτών.    

Για το λόγο αυτό απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η προσκόμιση Αντίγραφου πτυχίου σπουδών 
Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας του συμμετέχοντος ή του ανωτέρω 
αναφερόμενου υπαλλήλου που απασχολείται αποδεδειγμένα στην επιχείρηση του και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος εφόσον είναι γεωτεχνικός. Στη δεύτερη περίπτωση  απαιτείται προσκόμιση εγγράφου 
που αποδεικνύει την σχέση εργασίας, όπως πρόσφατης κατάστασης προσωπικού από αρμόδια 
υπηρεσία ή άλλο. 

  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  - 
Αποδεικτικά μέσα 

 

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

 α) Πιστοποιητικό ISO 9001 εν ισχύ για τη  διασφάλιση ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο,  

β)Πιστοποιητικό ISO 14001 εν ισχύ  για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 

άλλο αντίστοιχο. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν πεδίο εφαρμογής σχετικό με την 

δημοπρατούμενη υπηρεσία. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
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επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς27. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του ν.4412/2016, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περιέχει 
επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση 
ξεχωριστού ΤΕΥΔ.  

 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες28. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 29. 

 Η πλήρωση των απαιτήσεων  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης στο 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού και στο ΜΕΡΟΣ IV A: Καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας   πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η 
πλήρωση των απαιτήσεων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης  στο ΜΕΡΟΣ 
IV Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια , Γ: Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης 

 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 30. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

                                                        
27 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
28 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
29 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
30 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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Το ΤΕΥΔ31 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 ). 

 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο 
μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του 
ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 Το έντυπο αυτό του  «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης το χορηγεί ο Δήμος 
μαζί με τα τεύχη του διαγωνισμού. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα32  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201633. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)34. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.435. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

                                                        
31 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

32 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

33 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
34 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
35 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

ΑΔΑ: ΩΘ6ΡΩΨΖ-8ΘΙ



26 από 61 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_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 ισχύουν36. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής37      (χαμηλότερη τιμή).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μεν αριθ. 
34/2017 μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, . 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα II και III της 
Διακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εργασιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής38. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης–Βούλας–
Βουλιαγμένης επί της Λεωφόρου  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, στη ΒΟΥΛΑ από την επιτροπή 
διαγωνισμού, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. Ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 10:30 
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
αποσφράγισης 

2.4.2.2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , 
λόγω κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες 

                                                        
36 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
37 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
38 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης 
του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί,  χωρίς 
καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί κατόπιν έκδοσης  
νέας περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία. 

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 
απευθείας ανάθεση / διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με  την κατάθεση: 

 α) Οικονομικής Προσφοράς  

 β)Όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που αναφέρονται στην 
διακήρυξη εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από τον γραφείο πρωτοκόλλου και παραδίδονται στην αρμόδια 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές αποστέλλονται και ταχυδρομικά με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αρμόδια 
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα από αυτή  της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα  στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς 
τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 
εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από τους 
περιγραφόμενους, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής των προσφορών, πριν την  εκπνοή της προθεσμίας που 
καθορίζεται στην διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις υπόλοιπες . Αντίθετα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

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

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
Επί  ποινή  μη  αποδοχής των  προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές) αυτές 
πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) 
αντίγραφα (ένα πρωτότυπο ή αντίγραφο βάσει του 4250/2014 και ένα απλό φωτοαντίγραφο), 
ο οποίος θα  φέρει τις κάτωθι  ενδείξεις:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση 
ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» 
Αριθμός Διακήρυξης : 13677/11-4-2017 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:    Δευτέρα 8-5-2017 και ώρα 10:30 π.μ. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4412/2016, 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», , ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν.4412/2016 για τις 
συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 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 και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται 
από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95  του ν.4412/2016για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
(άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 
μονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

2.4.2.5. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση 

1. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 

Τ.Κ. 166-73 

Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ασημακόπουλος Άγγελος 

2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, από την υπηρεσία, που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά λήγει στις  15.00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού διαμέσου του πρωτοκόλλου την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. 

4. Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει με ευθύνη των συμμετεχόντων, 
πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου.  

5. Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή 
κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται 
χωρίς να αποσφραγισθεί.  
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6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές 
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 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.  

 

2.4.3 Περιεχόμενα προσφορών   
2.4.3.1  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν39: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201640, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ , IV και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο  ΤΕΥΔ που παραδίδεται μαζί με τα τεύχη του 
διαγωνισμού. 
Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και 

να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV  

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και 
χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων  

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το 
ίδιο ΤΕΥΔ. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 
78 του ν.4412/2016, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περιέχει επίσης τις ως άνω 
πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση ξεχωριστού ΤΕΥΔ. 

                                                        
39 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
40 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση χωρίς θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής στην οποία  θα δηλώνουν ότι  

 έλαβαν γνώση των όρων  της διακήρυξης και της υπ.αρ. 34/2017 Τεχνικής Μελέτης καθώς   και 
των διατάξεων  που αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση  χωρίς θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που 
αναφέρεται στη παράγραφο 2.4.5 της παρούσας.  

ε) Ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

  Έγγραφα, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  ΑΕ  και  
ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ). 

 Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες 
εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

 Προκειμένου για Ενώσεις, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
έγγραφη εξουσιοδότηση. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (δ), για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

 

2.4.3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και 
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να  
περιλαμβάνει   υποχρεωτικά   και  με  ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 

 
1) Η Επιχείρηση θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να δραστηριοποιείται σε έργα και 
εργασίες Πρασίνου ή Δασοτεχνικά έργα και εργασίες, να έχει τεχνική επάρκεια και αντίστοιχη 
εμπειρία. Δια τούτο οφείλει να υποβάλλει:  
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    Βεβαίωση  Μητρώου Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΟΜΕΔΙ ή   Μητρώου   Εργοληπτών    
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων   του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
του συμμετέχοντος, σε ισχύ, με εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα πρασίνου ή ενός 
τουλάχιστον απασχολούμενου στην επιχείριση του,υπαλλήλου που είναι εγγεγραμμένος 
σε ένα από τα ανωτέρω μητρώα. Στη δεύτερη περίπτωση  απαιτείται προσκόμιση 
εγγράφου που αποδεικνύει την σχέση εργασίας, όπως πρόσφατης κατάστασης 
προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ή άλλο.  

   Αντίγραφο πτυχίου σπουδών Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας 

του συμμετέχοντος ή του ανωτέρω αναφερόμενου υπαλλήλου της επιχείρησης του και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος εφόσον είναι γεωτεχνικός. 

    Βεβαίωση εκπαίδευσης και ικανότητας ανάληψης εργασιών για την φυτοπροστασία 
φοινίκων, από το τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας της Χώρας, του 
συμμετέχοντος ή υπαλλήλου που αποδεδειγμένα απασχολεί ( Ονομαστική κατάσταση 
προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ) ή υπαλλήλου που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης εργασίας. Στην τελευταία περίπτωση ο συμμετέχων οφείλει να 
προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του έχοντα τη βεβαίωση περί 
αποδοχής της θέσης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα. 
 

 Ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (ΙΚΑ, Επιθεώρηση 
εργασίας, Ε7, ή άλλο) που θα αποδεικνύει ότι ο συμμετέχων πράγματι απασχόλησε κατά 
τα   έτη 2014, 2015 και 2016, τουλάχιστον 3 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό ανά έτος, 
στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα με την οποία έχουν προληφθεί.  

 Περιγραφή των ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων και των ψεκαστικών 
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό-
οχήματα, πρέπει να υποβάλλει με τη προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
των συνεργατών που θα του παρέχουν το παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό ότι 
δέχονται να συνεργαστούν μαζί του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ’ 
όσον αναδειχθεί μειοδότης.  
 

Επιπλέον για το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οχήματα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα απαιτούνται, 

επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

α) Δικαιολογητικά για  τα ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα. 

 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

 Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 

  Πιστοποιητικό καταλληλότητας του μηχανισμού ανύψωσης 

 Αντίγραφα άδειας χειριστών. 
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2) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται  η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε 
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική περιγραφή εργασιών   
της υπ.αρ. 34/2017 μελέτης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης  όπως ορίζεται κατωτέρω:   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας   δίνεται  σε ευρώ ανά στρέμμα 

και σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  σε σφραγισμένο έντυπο - οικονομικής προσφοράς που θα  
παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι, από την αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης41. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών42   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 4 
μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

                                                        
41 Βλ παρ. 5 περ. α  ́του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
42 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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 προσφορών43 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,44  

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.  

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. 
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων 
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία 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. 

                                                        
43 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
44 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών45 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας  αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» την 
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών 

 Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου46.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β 
στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση 

                                                        
45 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  
46 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

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

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή47 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές48.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες49.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης50 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης –
Προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη  
πρόσκληση  στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα  (10) ημερών 51 από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών   που 
αναφέρονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία.  

Η μη κατάθεση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι τα εξής: 
 1.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ III A  οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά52: 

                                                        
47 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
48 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
49 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 
50 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
51 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός 
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 

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

β) (i) για την παράγραφο 2.2.3.2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις 
εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). Το πιστοποιητικό αφορά 
όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 
καταστατικό και από σχετική κατάσταση – κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα 
έχει συνταχθεί με ευθύνη του. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την 
εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν 
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 
(ii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

 

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

                                                                                                                                                                                        
 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), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

(iii) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV A 
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.53 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου 
Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - 
είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης  

3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των δηλωθέντων 
στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV Β της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο με τον Προϋπολογισμό της Μελέτης χωρίς τον 
Φ.Π.Α., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ.  

4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και των δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV Γ οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 54 :  α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του αναδόχου στην 
οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, τίτλος πτυχίου, επικοινωνία) του υπεύθυνου 
επιστήμονα για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των συνεργείων, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και  

                                                        
53 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

54 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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 β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί αποδοχής της θέσης, 
συνοδευόμενη από αντίγραφο τίτλου σπουδών. 

γ) Οι εργασίες του καταλόγου που δηλώνονται στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV θα πρέπει  να αποδεικνύουν 
εμπειρία σε αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής, καθώς 
και του ύψους των εκτελεσθέντων εργασιών της τελευταίας τριετίας (2014, 2015, 2016), ο 
προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, εάν ο φορέας των έργων- εργασιών του 
καταλόγου είναι:   

α) Δημόσια Αρχή, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίστοιχες συμβάσεις  

β) Ιδιωτικός φορέας, τιμολόγια  και τα αντίστοιχα συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια 
ΔΟΥ ή τη κατάσταση συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 ν.1882/90. Σε περίπτωση 
που δεν φαίνονται από τη σύμβαση το είδος των εργασιών, αυτές θα αποδεικνύονται από την 
προσκομιζόμενη  αντίστοιχη μελέτη.     

 
5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και των 
δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV Δ και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν   

α) Πιστοποιητικό ISO 9001 εν ισχύ για τη  διασφάλιση ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο,  
β)Πιστοποιητικό ISO 14001 εν ισχύ  για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ή άλλο αντίστοιχο. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν πεδίο εφαρμογής σχετικό με την 
δημοπρατούμενη υπηρεσία. 

6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους55 (ΜΕΡΟΣ II Α του 
ΤΕΥΔ) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις (πχ ΓΕΜΗ) ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

7. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

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

                                                        
55 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό56(ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση, ανάλογο με το ζητούμενο κατά 
περίπτωση από τη παρούσα διακήρυξη) 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)57. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό 
μητρώο που ισχύει εντός τριών (3) μηνών. 
 

Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), εις 
διπλούν, και αν μεν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες θα 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων, ενώ αν πρόκειται για  ιδιωτικά 
έγγραφα γίνονται δεκτά αντίγραφα, αν τα πρωτότυπα  έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, 
γίνονται  επίσης δεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του νόμου 
4250/2014 (ΦΕΚ74Α/26-3-14). Εξαιρούνται οι συμβολαιογραφικές πράξεις π.χ. ένορκες 
βεβαιώσεις, για τις  οποίες απαιτείται η επικύρωση του  αντιγράφου. 
 

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 

                                                        
56 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
57 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

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

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

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του58.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 

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

                                                        
58 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) ολοκλήρωση του τυχόν προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του ν. 4129/2013   

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

 

3.4 Ενστάσεις Συμβάσεις κάτω των ορίων 
 

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής59.H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

                                                        
59 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας ή Το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIΙ της Διακήρυξης  και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.60. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 61 62 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης63  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
                                                        
60 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
61 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
62 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

63 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε 
παραλαβή τμήματος των εργασιών και εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που 
παρελήφθη οριστικά. 

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

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/201664 

γ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

δ) Κράτηση 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως 
ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης 
υπέρ ΑΕΠΠ 

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

                                                        
64 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος65  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών  πέραν της ημερομηνίας που 
θα ορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία μετά  την υπογραφή της σύμβασης λόγω του αυξημένου 
κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς , ή καθυστερήσει την περαίωση της κάθε επιμέρους εργασίας, 
που του έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ή δεν συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, κατά την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Για τις ποινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν εκτέλεσε τις εργασίες, μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν  με ευθύνη του φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο ν.4412/2016. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων66   

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί  από 
τη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου   και η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

                                                        
65 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
66 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο του Τμήματος Ανάπτυξης και 
Συντήρησης Πρασίνου ή  όσον αφορά την αποψίλωση οικοπέδων από  υπάλληλο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/νσης, συνεπικουρούμενου από υπάλληλο του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την 
επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης67  

6.2.1. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου68. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 
της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος69  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

                                                        
67 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
68 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
69 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22170 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  

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

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

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

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
71 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση72  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών  με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών 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  που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΕΛΛΟΣ 

                                                        
72 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό της πιτυοκάμπης 
(Lepidoptera Thaumetopoeidae) που προσβάλει τα πεύκα και του εντόμου ρυγχοφόρου 
(Rhynchophorus ferrugineus) που προσβάλει τα φοινικοειδή και αφορά τα δέντρα που βρίσκονται 
σε δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, σχολικούς κήπους κλπ. εντός των ορίων του Δήμου μας.   

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και 
η διάρκεια ισχύος της είναι ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.  Η 
έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας που θα ορίσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία μετά  την υπογραφή της σύμβασης λόγω του αυξημένου κινδύνου 
πρόκλησης ζημιών από πιθανή πτώση δένδρου. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
εάν καθυστερήσει τη έναρξη των εργασιών ή την περαίωσή τους. Επιπροσθέτως για κάθε 
μέρα καθυστέρησης έναρξης των εργασιών  ή μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τα 
αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή Εργασιών κατά την εκτέλεση της εργασίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 120,00  €, η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση 
Δημάρχου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας. 

  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.989,36  € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.314,00 ΦΠΑ : 9.675,36) και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 
35-6162.052.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης –Βούλας – 
Βουλιαγμένης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός / Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες της παρούσης μελέτης  αφορούν την καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών: 

 

 Α. Lepidoptera Thaumetopoeidae  κοινώς και ως πιτυοκάμπη των πεύκων, σε 5.600 (πέντε 
χιλιάδες εξακόσια) πεύκα, και  

 

 Β. Rhynchophorus ferrugineus (κοινώς ως σκαθάρι των φοινίκων) σε 60 (εξήντα) φοίνικες 
που βρίσκονται σε ιδιαίτερη θέση ή έχουν ιδιαίτερη ιστορική ή καλλωπιστική αξία. 

 

Γενικές Οδηγίες  

 

Χωροχρονική βελτιστοποίηση εφαρμογών: Λόγω των διαφορετικών μικρόκλιματικών συνθηκών 
που επικρατούν στον αστικό ιστό, η βέλτιστη περίοδος εφαρμογής θα προσδιορισθεί με γνώμονα 
επί τόπου παρατηρήσεις και το σχέδιο δράσης για κάθε μια από της περιοχές παρέμβασης. 

 
 Η επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους που 
εκδόθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) καθώς και ο τελικός αριθμός 
των εφαρμογών θα γίνει από το Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.  
 
Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε παρέμβασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την 
προσωπική ασφάλεια του εφαρμοστή, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των 
περίοικων. Ειδικότερα απαιτείται  με ευθύνη του αναδόχου: 

α. Παρουσία Γεωπόνου της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια των ψεκασμών, μη παρουσία 
ανθρώπων (άλλων πλην του ψεκαστή και του προσωπικού του αναδόχου) και ζώων, από την 
έναρξη των ψεκασμών έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων. 

β. Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα που να αφορούν τον 
επικείμενο ψεκασμό και τοποθέτηση σημάνσεων ότι διενεργήθηκε ψεκασμός μετά από αυτόν, με 
χρόνο διατήρησης τουλάχιστον για 24 ώρες.  

γ. Όποια επιπρόσθετα μέτρα αφορούν την ασφάλεια των ψεκασμών θα ορισθούν από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Η διενέργεια των ψεκασμών πρέπει να επιδιώκεται τις ώρες της ημέρας που μπορούν να 
εξασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

α. Χαμηλότερες θερμοκρασίες 

β. Ασθενέστερους ανέμους 

γ. Απουσία έντονου ηλιακού φωτός 

δ. Απουσία ή μικρή διέλευση ανθρώπων κατά την διάρκεια των ψεκασμών 
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Μέτρα προστασίας - Όλα τα συνεργεία του αναδόχου, καθ’ όλο το διάστημα εργασίας τους, θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους (π.χ. μάσκες, κράνη, 
γιλέκα φωσφορίζοντα, γάντια κλπ). Ιδιαίτερα για τις εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση του 
κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων απαιτείται μεγάλη σχολαστικότητα ως προς τα μέτρα 
προφύλαξης και πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες του Υπουργείου και των 
Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη συμμόρφωση του με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας σε θέματα επιλογής τρόπου και χρόνου εφαρμογής των εργασιών. 

 

Οι εργασίες καταπολέμησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις 

παρακάτω κατά περίπτωση τεχνικές περιγραφές. Κάθε όμως εργασία θα πρέπει να έχει σχετική 
έγκριση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, η οποία μπορεί να 
αναμορφώσει το πρόγραμμα εργασιών ή να  περικόψει εργασίες αν αυτές κριθούν μη 
απαραίτητες. 

 

Περιγραφή εργασιών 

Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εντομολογικών εχθρών 
απαιτούνται οι εξής επιμέρους ενέργειες: 

 

Α. Αντιμετώπιση του Thaumetopoea pityocampa  

  

 Ψεκασμός με βιολογικό φυτοπροστατευτικό προϊόν 

Η επέμβαση θα γίνει με τον bacillus thuringiensis- var. Kustaki, βιολογικό εντομοκτόνο 
στομάχου με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Δρά με την 
κατάποση, με την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και σε μερικές μέρες 
πεθαίνουν. Συγχρόνως το συγκεκριμένο εντομοκτόνο δε είναι τοξικό για τον άνθρωπο, για 
άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντομα  και κυρίως για τις μέλισσες. 

Το υδατικό σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στους ψεκασμούς θα αποτελείται από τον 
bacillus thuringiensis- var. Kustaki σε αναλογία 50 gr/100 lt διαλύματος, την κοινή ζάχαρη 
σε αναλογία 100 gr/ 100 lt διαλύματος, ως ελκυστικό τροφής.  

 Τα έντομα που προσβάλλουν το αστικό πράσινο είναι ορισμένες φορές δυσεξόντωτα.  
Ενδέχεται δηλαδή να βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο να μην έχουμε την 
επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του εντομοκτόνου. Είναι επομένως 
πολύ σημαντική η «επικαιροποίηση» των ψεκασμών, δηλαδή η τήρηση του σωστού 
χρόνου εφαρμογής,  όπως αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος.  Σε διαφορετική 
περίπτωση δεν έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 Τα ενήλικα εμφανίζονται από τέλος Ιουλίου μέχρι και Οκτώβριο με μέγιστο πτήσεων τον 
Αύγουστο, ζουν λίγες μόνο ημέρες και στο σύντομο αυτό διάστημα συζευγνύονται και 
ωοτοκούν στις πευκοβελόνες. Κάθε θηλυκό εναποθέτει περισσότερα από 300 αυγά, 
συνήθως σε ομάδες άνω των 70 αυγών εντός μετάξινων θηκών. Οι νεαρές προνύμφες 

ΑΔΑ: ΩΘ6ΡΩΨΖ-8ΘΙ



52 από 61 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

εμφανίζονται 30 – 45 ημέρες μετά και τρέφονται τη νύχτα στις πευκοβελόνες ενώ 
κρύβονται την ημέρα εντός της φωλιάς τους. Καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα 
πευκοβελόνων και αυτό μπορεί να στρεσάρει ιδιαίτερα τα νεαρά πεύκα. Μόλις 
μεγαλώσουν σε μέγεθος αρχίζουν να υφαίνουν κουκούλι και να προστατεύονται μέσα σε 
αυτό από καιρικές συνθήκες και φυσικούς εχθρούς. Επομένως κατάλληλη εποχή για την 
αντιμετώπιση του εντόμου είναι η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου πριν οι 
μικρές κάμπιες σχηματίσουν πάνω στα δένδρα "κουκούλια".  

Το διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι νεαρές προνύμφες είναι ιδιαίτερα 
ευπαθείς στον Βάκιλο και η αποτελεσματικότητα του με όσες έρθει σε επαφή είναι σχεδόν 
100%. Ψεκάζεται όλη η κόμη του πεύκου αν είναι δυνατόν αργά το σούρουπο ώστε όταν 
οι νεαρές προνύμφες βγουν το βράδυ για να τραφούν, να καταπιούν την τοξίνη του 
βακίλου και σε βάθος χρόνου να θανατωθούν.  

Ο ψεκασμός θα είναι καθολικός με πλήρη  διαβροχή του φυλλώματος κάθε πεύκου 
ανεξαρτήτως ύψους αυτού και με ψεκαστικό διάλυμα από 20 ως 25 λίτρα ανά πεύκο, 
ανάλογα με το μέγεθός του. Οι απαραίτητες εφαρμογές ανά δένδρο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν χωρίς να προκύψουν ζημιές στο υπάρχον φυτικό υλικό. Ο ψεκασμός 
θα πραγματοποιηθεί τόσο με ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, όσο και με επίγειο 
ψεκαστικό μηχάνημα σε περιπτώσεις που  η θέση των πεύκων δεν επιτρέπει την 
πρόσβαση στο ανυψωτικό (εσωτερικό πάρκων και αλσυλλίων). Η ολοκλήρωση των 
ψεκασμών πρέπει να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 15- 20  ημερών, λόγω της βιολογίας 
του εντόμου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 συνεργεία τα 
οποία θα δουλεύουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία Δημοτικές Ενότητες, καθ 
υπόδειξιν της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Οι ψεκασμοί στα σχολεία θα γίνονται σε μέρες αργίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών, οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί με ευθύνη  του 
αναδόχου. 

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκασμοί όταν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει τις 
επόμενες 2-3 μέρες μετά τον ψεκασμό, τότε αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί. 

Όσον αφορά την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών, επειδή όλα τα πεύκα δεν έχουν  

το ίδιο μέγεθος, ο αριθμός των πεύκων που ψεκάστηκαν θα επιμετράται αναλογικά με 
βάση το εξής κριτήριο: τρία (3) νεαρά πεύκα με περίμετρο κορμού μέχρι 25cm 
επιμετρώνται ως ένα (1). 

 

 Απαιτούμενος εξοπλισμός και προσωπικό 

 

Για τον ψεκασμό απαιτούνται υποχρεωτικά: 

 α) Δύο (2) ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχάνηματα (ΜΕ), ένα με ύψος εργασίας 
τουλάχιστον 20 μέτρα και ένα με ύψος εργασίας από 12 μέτρα και άνω, με καλάθι ειδικών 
προδιαγραφών ( όσον αφορά την ασφάλεια) που προβλέπονται για την ανύψωση 
εργαζομένων, για την εκτέλεση των εργασιών.     

β) Δύο (2) ψεκαστικά μηχανήματα με δυνατότητα ψεκασμού  15 μέτρα και άνω 
κατακόρυφα, τα οποία θα διαθέτουν  αντλία πιέσεως  35 bar και άνω, παροχής 
τουλάχιστον  30 lit/min, ώστε με την βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων να επιτυγχάνεται 
πλήρης και αποτελεσματική διαβροχή της κόμης και του κορμού των πεύκων. Επειδή 
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πολλά δέντρα μπορεί να βρίσκονται σε απόσταση σχετικά με τον τόπο που μπορούν να 
κινηθούν οχήματα, στον εξοπλισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σωλήνες 
τουλάχιστον 50 μέτρων ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα υποδεικνυόμενα δέντρα.  

γ)Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως κονταροψάλιδα, καμπιοκόφτες, σκάλες, 
κλπ.  

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα ( ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-
01:2009 ).  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού και 
εργατών, καθώς και να απασχολήσει  Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή 
Δασοπονίας,  ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνεργείων καθ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών και σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ως 
προς τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.   

             Συγκεκριμένα όσον αφορά τα συνεργεία απαιτούνται: 
α)  Δύο (2) χειριστές τηλεσκοπικού γερανού,  
β)  Δύο (2) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό για τους ψεκασμούς,  
γ)  Δύο (2) άτομα  προσωπικό για τις χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους  
δ) εξειδικευμένο επιστήμονα (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ  Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας ή 
πιστοποιημένο δενδροκόμο),  ο οποίος θα συντονίζει και παρακολουθεί  τα συνεργεία του 
αναδόχου.  

 
 

 3. Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 

Για τις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους παρόλο τον ψεκασμό, εμφανιστούν  
κουκούλια, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει μηχανικά με κοπή αυτών και στη 
συνέχεια απομάκρυνση από τους χώρους επέμβασης και απαραίτητα κάψιμο τους σε 
χώρους εκτός Δήμου, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης των προνυμφών από τους 
χώρους απόθεσης. Με ευθύνη του αναδόχου θα εντοπισθούν τα κουκούλια που 
εξακολουθούν να είναι ενεργά στους χώρους επέμβασης και θα γίνουν οι επεμβάσεις 
κοπής τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού και άρα την μείωση της 
προσβολής στα ψεκασμένα πεύκα, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Ο ανάδοχος 
θα προβεί επίσης σε κοπή χιλίων κουκουλιών σε μεμονωμένα δένδρα και χώρους με 
πεύκα που δεν έγιναν εφαρμογές, κατόπιν επιλογής από το Τμήμα Ανάπτυξης & 
Συντήρησης Πρασίνου και με δαπάνες του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στην 
παρούσα μελέτη. Η κοπή των κουκουλιών θα γίνει με χρήση ανυψωτικού  καλαθοφόρου 
οχήματος καθώς και από επίγεια συνεργεία με χρήση ειδικού τηλεσκοπικού ψαλιδιού και 
άλλων κατάλληλων εργαλείων. 
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Β. Αντιμετώπιση του Rhynchophorus ferrugineus με χρήση εγκεκριμένων χημικών 
σκευασμάτων. 

 

1. Χημική καταπολέμηση  

θα γίνει με εφαρμογή από τα εγκεκριμένα, με Υπουργικές Αποφάσεις από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με τρόπο εφαρμογής τη 
μέθοδο εντοπισμένης διαβροχής (λούσιμο) της στεφάνης μέχρι πλήρους απορροής.  Η εφαρμογή 
των εντομοκτόνων γίνεται κυρίως στην κορυφή του φοίνικα, αφού έχει παρασκευαστεί στο βυτίο 
το μείγμα εντομοκτόνου και έχει ομογενοποιηθεί. Ανοίγεται η βάνα τόσο ώστε η πίεση να μην 
είναι και πολύ μεγάλη αρχικά και δημιουργείται υπερχείλιση έξω απ’ το φοίνικα και  αφήνεται το 
διάλυμα να  λούσει τον φοίνικα έως ότου επιτευχθεί απορροή του διαλύματος τουλάχιστον στα 
2/3 του κορμού. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλης διαμέτρου ή μεγάλου ύψους φοίνικες μπορεί να 
απαιτηθεί έως και 30 λίτρα διαλύματος. Επιτυχής εγκατάσταση θεωρείται αυτή όπου το διάλυμα 
δεν διαφεύγει καθόλου απ’ τα φύλλα και μόνο με τις δυνάμεις συνάφειας γλείφει το κορμό σε 
όλο του το μήκος και το περιμετρικό πλάτος, δεν διαφεύγει δηλαδή από κεκλιμένα κλαδιά 
απορρέοντας κάτω της συγκόμωσης διαμέσου του αέρα (αν και δεν είναι και τόσο σημαντικό αν 
το μεγαλύτερο ποσοστό διαρρέει στο φοίνικα) γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία το σωστό κλάδεμα. 

 Οι εφαρμογές θα γίνονται με την χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος, όπου είναι 
απαραίτητο, και με ψεκαστικό χαμηλής πίεσης που χορηγεί το διάλυμα με τη μορφή χοντρής 
σταγόνας, από άρτια εξοπλισμένο και έμπειρο στην προστασία των φοινικοειδών συνεργείο, 
παρουσία επιστήμονα της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια των ψεκασμών. Τονίζεται η σημασία 
της ορθολογιστικής χρήσης (π.χ. κατάλληλη δόση, συχνότητα χρήσης και η εναλλαγή δραστικών 
ουσιών) των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τον 
εχθρό - στόχο, τοξικότητας στο φυτό, στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

2. Μηχανική εξυγίανση (Δενδροχειρουργική) 

Σε περιπτώσεις προχωρημένης προσβολής από το έντομο Rhynchophorus ferrugineus, θα 
εφαρμόζεται καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας, η μέθοδος της μηχανικής εξυγίανσης 
(δενδροχειρουργική). Η παραπάνω μέθοδος  περιλαμβάνει την αφαίρεση των προσβεβλημένων 
ιστών, τον καθαρισμό του ακραίου μεριστώματος και την απομάκρυνση του πληθυσμού του 
εντόμου για την αναβλάστηση της καρδιάς με εξειδικευμένα εργαλεία και χρήση ανυψωτικού 
καλαθοφόρου οχήματος. Η επέμβαση θα γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο στην συγκεκριμένη 
εργασία προσωπικό και θα παρακολουθείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του αναδόχου. Θα 
ακολουθεί τακτικός έλεγχος και μετεμβατικές ενέργειες με τη χρήση των ενδεδειγμένων χημικών 
σκευασμάτων, όταν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.   

 

Από τους προτεινόμενους  φοίνικες του σχεδίου δράσης, αυτοί που θα επιλέγουν να 
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα καταπολέμησης καθώς η συχνότητα των επεμβάσεων θα 
καθορίζεται από το Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Κ.Α. : 35-6162.052 «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» 

 

Α/
Τ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)  

1 

Ψεκασμός με 
βιολογικό 
φυτοπροστατευτικό 
προϊόν για την 
καταπολέμηση της 
πιτυοκάμπης 

1 

90922000-6 
Υπηρεσίες 

καταπολέμησης 
επιβλαβών 

εντόμων 

Τεμ.  
(Πεύκο) 

5600 6 33600 

2 
Κοπή και κάψιμο 
κουκουλιών σε μη 
ψεκασμένα πεύκα 

2 

77211500-7 
Υπηρεσίες 
φροντίδας 
δένδρων 

Τεμ. 
(Κουκούλι) 

1230 1,8 2214 

3 

Προστασία 
φοινικοειδών με 
εφαρμογή 
εγκεκριμένων 
χημικών 
σκευασμάτων. 

3 

90922000-6 
Υπηρεσίες 

καταπολέμησης 
επιβλαβών 

εντόμων 

Εφαρμογή 
(Εξήντα 

(60) 
φοίνικες 

επί 
τέσσερις 

(4) 
επαναλήψε

ις) 

240 10 2400 

4 
Μηχανική εξυγίανση 
(Δενδροχειρουργική) 

4 

77211500-7 
Υπηρεσίες 
φροντίδας 
δένδρων 

Τεμ. 
(Φοίνικας) 

7 300 2100 

      ΣΥΝΟΛΟ 
(€)  

40314 

      Φ.Π.Α. 
24% 

9675,36 

      
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)  

49989,36 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

1) Η Επιχείρηση θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να δραστηριοποιείται σε έργα και εργασίες 
Πρασίνου ή Δασοτεχνικά έργα και εργασίες, να έχει τεχνική επάρκεια και αντίστοιχη 
εμπειρία. Δια τούτο οφείλει να υποβάλλει:  

 

 Βεβαίωση  Μητρώου Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΟΜΕΔΙ ή   Μητρώου   Εργοληπτών    
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων   του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων του συμμετέχοντος, σε ισχύ, με εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα πρασίνου ή 
ενός τουλάχιστον απασχολούμενου στην επιχείριση του,υπαλλήλου που είναι 
εγγεγραμμένος σε ένα από τα ανωτέρω μητρώα. Στη δεύτερη περίπτωση  απαιτείται 
προσκόμιση εγγράφου που αποδεικνύει την σχέση εργασίας, όπως πρόσφατης 
κατάστασης προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ή άλλο.  

 Αντίγραφο πτυχίου σπουδών Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ 

Δασοπονίας του συμμετέχοντος ή του ανωτέρω αναφερόμενου υπαλλήλου της 

επιχείρησης του και άδεια άσκησης επαγγέλματος εφόσον είναι γεωτεχνικός. 

 Βεβαίωση εκπαίδευσης και ικανότητας ανάληψης εργασιών για την φυτοπροστασία 

φοινίκων, από το τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας της Χώρας, του 

συμμετέχοντος ή υπαλλήλου που αποδεδειγμένα απασχολεί ( Ονομαστική κατάσταση 

προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ) ή υπαλλήλου που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Στην τελευταία περίπτωση ο συμμετέχων 

οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του έχοντα τη 

βεβαίωση περί αποδοχής της θέσης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού 

στον συμμετέχοντα. 

 Ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (ΙΚΑ, Επιθεώρηση 

εργασίας, Ε7, ή άλλο) που θα αποδεικνύει ότι ο συμμετέχων πράγματι απασχόλησε 

κατά τα   έτη 2014, 2015 και 2016, τουλάχιστον 8 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό ανά 

έτος,  στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα με την οποία έχουν προληφθεί.  

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86,  με την οποία θα δηλώνεται ότι μετά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού και σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα 

απασχολήσει τουλάχιστον το προσωπικό του παρακάτω πίνακα:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Εξειδικευμένο επιστήμονα (Γεωπόνο ή 
Δασολόγο ή ΤΕ  Γεωπονίας ή ΤΕ 
Δασοπονίας ή πιστοποιημένο 
δενδροκόμο),  ο οποίος θα συντονίζει 
και παρακολουθεί  τα συνεργεία του 
αναδόχου.  

1 

  Χειριστές τηλεσκοπικού γερανού,  2 

 Εργατοτεχνικό προσωπικό για τους 
ψεκασμούς μηχανήματος έργου κατά 
περίπτωση 

2 

Προσωπικό για τις χειρωνακτικές 
διαδικασίες εδάφους  

2 

 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται με την οποία θα 

δηλώνεται ότι μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και σε όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών θα διαθέσει τουλάχιστον τα μηχανήματα και οχήματα του 

παρακάτω πίνακα:  

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχάνηματα (ΜΕ), ένα 
με ύψος εργασίας τουλάχιστον 20 μέτρα και ένα 
με ύψος εργασίας από 12 μέτρα και άνω, με 
καλάθι ειδικών προδιαγραφών ( όσον αφορά την 
ασφάλεια) που προβλέπονται για την ανύψωση 
εργαζομένων, για την εκτέλεση των εργασιών.  

2 

Ψεκαστικά μηχανήματα με δυνατότητα ψεκασμού  
15 μέτρα και άνω κατακόρυφα, τα οποία θα 
διαθέτουν  αντλία πιέσεως  35 bar και άνω, 
παροχής τουλάχιστον  30 lit/min, ώστε με την 
βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων να επιτυγχάνεται 
πλήρης και αποτελεσματική διαβροχή της κόμης 
και του κορμού των πεύκων. Επειδή πολλά δέντρα 
μπορεί να βρίσκονται σε απόσταση σχετικά με τον 
τόπο που μπορούν να κινηθούν οχήματα, στον 
εξοπλισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
σωλήνες τουλάχιστον 50 μέτρων ώστε να 
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα υποδεικνυόμενα 

2 
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δέντρα.  

Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως 
κονταροψάλιδα, καμπιοκόφτες, σκάλες, κλπ.  

Τουλάχιστον 2 

 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό-
οχήματα, πρέπει να υποβάλλει με τη προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
των συνεργατών που θα του παρέχουν το παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό ότι 
δέχονται να συνεργαστούν μαζί του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ’ 
όσον αναδειχθεί μειοδότης. Εάν ο ζητούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός-οχήματα είναι 
ιδιόκτητος, το αναφέρει ρητά σε σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

Επιπλέον για το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οχήματα απαιτούνται, επί ποινή αποκλεισμού, 

να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

α) Δικαιολογητικά για  μηχάνημα έργου 

 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

 Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 

  Πιστοποιητικό καταλληλότητας του μηχανισμού ανύψωσης 

 Αντίγραφα άδειας χειριστών. 
 

2) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται  η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε 
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική περιγραφή εργασιών  
της υπ.αρ. 34/2017 μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 
ΟΜΑΔΑ Α            

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδα 
μέτρησης 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΗ  

 

1 

Ψεκασμός με βιολογικό 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για 
την καταπολέμηση της 
πιτυοκάμπης τεμ  5.600  

2 

Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 
σε μη ψεκασμένα πεύκα τεμ  1.230  

3 

Προστασία φοινικοειδών με 
εφαρμογή εγκεκριμένων 
χημικών σκευασμάτων. τεμ  240  

4 

Μηχανική εξυγίανση 
(Δενδροχειρουργική) τεμ  7  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

Φ.Π.Α. 24%:  

Φ.Π.Α.24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ /  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ..................................................................................................... 

Κατάστημα: ................................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ...................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ ......................€ υπέρ του / της.................ΑΦΜ..................... ., 
(διεύθυνση)........................, για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του 
Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης  για την προμήθεια “…………………………” σύμφωνα με τη 
υπ.αρ. σχετική Διακήρυξη και με ημερομηνία διαγωνισμού…………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από 
τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια « ………………………….» , καθ' όλο 
τον χρόνο της ισχύος της. 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η 
ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ , ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΣΗ ΣΑΣ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το άρθρο 72 παρ. 3 , 4 και 5 του ν. 4412/2016 (Α' 147) 
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την............................................................ 
, μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με 
δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε 
υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Με τιμή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ...........................  

Κατάστημα ..............................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης ...............  

                                                                 ΕΥΡΩ ..................................  

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας .............................ΑΦΜ.........................., 
οδός......................................., αριθμός ..............., ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιριών (1) ............................... , (2) ..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που 
θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: “……………………………………” προς κάλυψη αναγκών του 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
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