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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 

Παλαιό Φάληρο,   14 /07/2017  
 

         Αρ. Πρωτ. :   18011 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου διακηρύττει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, για την 

εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου ∆ήµου 2017», προϋπολογισµού 74.111,70€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% €  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27η Ιουλίου 2017, ηµέρα Πέµπτη µε ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών 10:00 π.µ. και ώρα λήξης 10:30 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού στο ∆ηµαρχείο (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος), στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος. 

Το ύψος του προϋπολογισµού της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.767,50€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 14.344,20€ δηλ. συνολική δαπάνη 74.111,70€. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου 

οικονοµικών ετών 2017-2018, και θα επιβαρύνει τον ΚΑ: 35-6262.011. 

Οι επιθυµούντες να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να συµµετέχουν, σύµφωνα µε 

την µε αρ. 283/2017 διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού (Α∆Α: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε), για την οποία 

µπορούν να ενηµερωθούν από το διαδίκτυο. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ   

ΑΔΑ: 7ΖΒΦΩΞΕ-Χ6Η



 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθ.Αποφ. 283/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017, 
πρ/σμού μελέτης 74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 13 Iουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 
17399/07.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)    2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ  
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)  3. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
7. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος) 
        

 
ο Πρόεδρος-Δήμαρχος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….». 
 
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ  147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της 
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.  
 

Στον ΚΑ 35-6262.011: (74.400€), του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του 
οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για την εργασία συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2017, πρ/σμού μελέτης 74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ.  
 

Ακολούθως εκθέτει ότι από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου 
υποβλήθηκε η με αρ. 9/2017 μελέτη, που αφορά στην εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 
2017, πρ/σμού μελέτης 74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΔΑ: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε



Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 
 τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 
 την υπ’αρ. 352/15.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΠΘΩΞΕ-ΘΨΖ) περί ψήφισης του 

πρ/σμού οικ. έτους 2017, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 109817/39851/12.01.2017 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 
1085/16.01.2017) και την με αρ. 2/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6657ΩΞΕ-ΩΣ9) περί έγκρισης της 1ης 
μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού ο.ε. 2017 (αρ. πρωτ. απόφασης Γ.Γ.  ΑΔΑ 
9106/3424/08.03.2017 – αρ. πρωτ. εισερχ. 6132/10.03.2017)   

 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α)  

 την με αρ. 9 /2017  μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
 το με αρ. πρωτ. 16613/29-6-2017 τεκμηριωμένο αίτημα  
 το από 12.07.2017  πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ001683751) 
 το σχέδιο της διακήρυξης  
 την εισήγηση του Προέδρου 

και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(6 υπέρ – 1 κατά: κ. Γ. Βασιλείου) 

 
1. Αποδέχεται την με αρ. 9/2017 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Καθαριότητας. 
 

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017, 
πρ/σμού μελέτης 74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως:  

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε



 3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

 
 
Aριθμ. Μελέτης:  9/2017 
Ενδεικτ. Προυπ.: 74.111,70€ 

Εργασία:«Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017» 
 

Κ.Α.: 35-6262.011 
 

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής για το σύνολο των προς 
παροχή υπηρεσιών, που είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης για την: «Εργασία συντήρησης πρασίνου 
Δήμου 2017», προϋπολογισμού 59.767,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.344,20 € 
για τις ανάγκες του Δήμου. 
Η δαπάνη της εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με τον οποίο για το οικονομικό έτος 2017, έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6262.011, συνολικού ύψους 74.400,00€.  
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 
προς παροχή υπηρεσιών. 
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 
9/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Η ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016, είναι 
δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον δικτυακό τόπο 
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης 
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-
diagonismi-dimoprasies/ . 
 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως 
προβλέπεται από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόστος της δημοσίευσης βαρύνει 
τον ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της διαδικασίας διαγωνισμού διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου. 

2.   Τις διατάξεις του αρ. 5 της ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν βάσει του αρ. 379 
παρ. 10 και 12 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014): «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
–Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση 
διατάξεων για την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 
περ. 7 του Ν4412/16,  καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 
(ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις” όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου. 

11. Τις διατάξεις του  Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται σε ισχύ. 

12. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και της υπ’ Αριθμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» όπως 
τροποποιείται από το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 

13. Τις διατάξεις του  Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. 
Ζ’ αυτού. 

14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’): 
“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 
έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. 

15. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.4412/16 

16. Το Ν.4250/2014 (Α’ 74)  
17. To άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (Α’ 29) που τροποποιεί τον Ν.4281/2014 ως προς 

την ισχύ των διατάξεων του μέρους β’ αυτού. 
18. Την Κ.Υ.Α. 1153/16620 (ΦΕΚ 616/11-3-14), «Καθορισμός των προϋποθέσεων και 

της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων 
εμπορίας του υλικού αυτού. 
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19. Την υπ’ αρ. 283/2017 Απ. Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία  
διατέθηκε η σχετική πίστωση (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης), αποφασίστηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας, εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

20. Το με  αρ. πρωτ. 16613/29-6-2017 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης 
υποχρέωσης προς την Οικονομική Επιτροπή. 

21. Την υπ’ αρ. 9/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου (Προϋπολογισμός, Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η περίληψη διακήρυξης 
β) Η παρούσα διακήρυξη. 
γ) Το Τιμολόγιο 
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
ε) Η τεχνική έκθεση 
στ) Η οικονομική προσφορά του μειοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Παλαιού Φαλήρου  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17561 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2020298 
e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr 
YΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132020298, -326, -327,  ΦΑΞ: 2132020296 
e-mail: antonia.georgopoulou@palaiofaliro.gr, antonia.fikiri@palaiofaliro.gr 
 
Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο της 
κατακύρωσης: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τμήμα Πρασίνου, κ. Γεώργιος 
Σχίζας, Προϊστάμενος Πρασίνου.  
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος και 
Τερψιχόρης, 3ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
την 27/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ., διάστημα κατά 
το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι 
ίδιοι ή με εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και να καταθέτονται  
στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 15:00. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης τους μαζί 
με τις υπόλοιπες. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό 
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως εκ τούτου δεκτοί 
στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει 
της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν 
δικαίωμα και τεχνική ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες για την ζητούμενη παροχή 
υπηρεσιών  σύμφωνα με τον τρόπο και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 
συνημμένη στη διακήρυξη μελέτη. 
Στον διαγωνισμό γίνονται  δεκτοί:  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε 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. 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και κριτηρίων που καθορίζονται 
στο άρθρο 5 της παρούσης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύμφωνα 
και με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της ιδίας, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:  
α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 
προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη σύμβασης.  
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη 
συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 5, 6 και 8 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016, και κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 84 του ίδιου νόμου. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν τη σύμβαση 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
Κάθε  υποψήφιος  που  λαμβάνει  μέρος  στον  διαγωνισμό  οφείλει  να  
προσκομίσει  τα παρακάτω: 
Σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους 
ως κατωτέρω: 
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», στον οποίο θα περιέχονται: 
 
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 
4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), 
σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής).  
Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και 
καταστατικό όπως ισχύει  - αρχικό και τροποποιήσεις αυτού, ΓΕΜΗ κλπ - σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο). 
 
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω 
αντιπροσώπου. Εφ’ όσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης (κατάλληλο έγγραφο 
εκπροσώπησης όπως πρακτικό ΔΣ, πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ. αναλόγως της 
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νομικής μορφής του συμμετέχοντος), βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής  
του εκπροσωπουμένου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή  
συμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε με τα 
αντίστοιχα καταστατικά, ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ισχύον πιστοποιητικό 
μεταβολών (ΓΕΜΗ) προκειμένου περί ΑΕ, είτε με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, 
ΕΠΕ ή ΟΕ είτε με άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο και ισχύον πιστοποιητικό 
μεταβολών (π.χ. ΓΕΜΗ). Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή 
τον διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού  τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα  
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους βάση καταστατικού ή 
άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες  εκπροσωπούνται από  το διαχειριστή τους ή 
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα: την 
οικονομική προσφορά του προσφέροντος, η οποία συντάσσεται από τον 
διαγωνιζόμενο στο συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που 
συνέταξε η Υπηρεσία για διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η 
οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ αριθμητικά και 
ολογράφως. 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα από τον 
διαγωνιζόμενο. 
Οι δηλώσεις, υπεύθυνες ή μη, υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
2690/99 (περί γνησίου υπογραφής). 
Ισχύς προσφορών: οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και 4 
μήνες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις παρακάτω ενδείξεις: 
Στον κλειστό φάκελο  της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : 
α) Η  λέξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
β) ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  
γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αρ. της διακήρυξης: «Εργασία συντήρησης 
πρασίνου 2017» αρ. διακήρυξης: 283/2017 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής), όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσης. 
ε) Τα  στοιχεία  του  οικονομικού φορέα.  
Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).  
Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα 
αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου 
αποτελεί λόγo αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
Για τον αποκλεισμό προσφοράς οικονομικού φορέα εφαρμόζεται το αρ. 73 του 
Ν.4412/2016. 
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκτός 
απ’ αυτόν που περιγράφεται στο αρ. της παρούσης πριν από την ημερομηνία 
υποβολής δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 
να απορριφθούν. 
 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 3 της παρούσης.  
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων 
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς.  
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, στη συνέχεια ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν στην ίδια 
συνεδρίαση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. Ειδάλλως, 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

1) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και μονογράφεται 
από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες με 
πρόσκληση.  

2) Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής που διενεργεί 
το διαγωνισμού.  

3) Η αρμόδια επιτροπή συγκαλεί νέα συνεδρίαση στην οποία προσκαλούνται οι 
συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί να παραστούν κατά την αποσφράγιση των 
φακέλων των οικονομικών προσφορών που κατέθεσαν και ακολουθεί η 
σχετική ανακοίνωση τιμών.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των εργασιών. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: Ενστάσεις 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα 
ορίζονται τα παρακάτω: 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.  
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο.  
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), 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 ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (741,12€). Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), εντός προβλεπόμενης προθεσμίας (παρ 1 άρθρο 103 
Ν.4412/2016), από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά 
σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14, 
αναφερόμενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
α) Απόσπασμα σχετικού μητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για 
το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 
αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
 
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής. 
Ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) αθέτηση των 
υποχρεώσεών 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 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. Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αφορά σε περίπτωση νομικού 
προσώπου την επιχείρηση. 
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Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής που να πιστοποιεί όσα 
προβλέπει η περίπτ. β, παρ. 4, του άρθρου 73, Ν.4412/16, (περί πτώχευσης, 
διαδικασία εξυγίανσης κλπ).  
 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό για το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή 
εν ισχύ. 
 
ε) Πιστοποιητικό σπουδών του συμμετέχοντος ή ενός τουλάχιστον 
απασχολούμενου στην επιχείρησή του, βάσει θεωρημένης κατάστασης προσωπικού, 
από την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της γεωπονικής επιστήμης (γεωπονίας, 
δασολογίας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης). Λόγω της φύσης της 
εργασίας απαιτείται κατά την εκτέλεση, η στελέχωση του συνεργείου με υπεύθυνο 
επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο, Δασολόγο), ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή 
Δασοπόνο. 
 
στ) Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο 
ISO 9001:2008, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ 
ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει 
το αντικείμενο της Διακήρυξης, σύμφωνα με το Άρθρο 82 Ν. 4412/2016. 
 
ζ) Πιστοποιητικό για το Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας, από ανεξάρτητο 
φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της Διακήρυξης, 
σύμφωνα με το Άρθρο 82 Ν. 4412/2016. 
 
η) Κατάθεση τουλάχιστον 1 πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης με τις αντίστοιχες 
συμβάσεις από Δημόσιους οργανισμούς ή κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού 
(κατατεθειμένο σε ΔΟΥ) με τα αντίστοιχα τιμολόγια από Ιδιωτικούς φορείς, όπου θα 
φαίνεται η εκτέλεση παρόμοιας εργασίας στο ύψος του προϋπολογισμού, κατά την 
τελευταία τριετία.  
 
θ) O συμμετέχων θα υποβάλει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια 
αρχή απ΄ όπου να προκύπτει το κατάλληλο-εξειδικευμένο και με τα ανάλογα ανά 
παροχή πτυχία/αδειοδοτήσεις προσωπικό για τις επιμέρους παροχές υπηρεσιών ή 
εάν ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή να 
προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό, τότε θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά του άρθ. 5 και για αυτούς καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας και για τον/τους υπεργολάβους-προσωπικό. 
 
ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:  

i. Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής 
μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ii. Έλαβε πλήρη γνώση των υπό μελέτη χώρων, με εκτίμηση των ιδιαίτερων 
τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και 
αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 
iii. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι 4 (τέσσερις) μήνες. 
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iv. Ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το κατάλληλο προσωπικό 
σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας.  

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
και στις διατάξεις του παρόντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές  προσφορών - επιβαρύνσεις  μειοδοτών - Κριτήριο 
κατακύρωσης. 
Με  την  προσφορά, η τιμή δίδεται για το σύνολο των εργασιών του 
προϋπολογισμού.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του 
συνόλου προϋπολογισμού της μελέτης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε ευρώ (€). 
Στην προσφορά αναγράφεται και το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο πρέπει να είναι 
ακέραιος αριθμός. 
Προσφορά  σε  άλλο  νόμισμα  ή  με  ρήτρα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς  αυτό να  προβλέπεται, 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Υπογραφή  σύμβασης. 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται, με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 
4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
1. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 7 της παρούσης.  
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 8 της παρούσης.  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, 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, εφόσον 
γίνει έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).  
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Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 του Ν 
4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16). 
Η σύμβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 
147/16), όπως εκάστοτε ισχύει, εάν:                       
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού, β) μέσα στα πλαίσια που ορίζει αυτό και γ) 
με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.  
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), 
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου και υπογράφεται  
από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη. 
Η  σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που 
την συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω  στοιχεία. 
Η  σύμβαση  υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 11:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Γενικά περί εγγυήσεων 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα 
ορίζονται τα παρακάτω: 
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη 
βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ 
Α’ 147/16), 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 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις 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,  
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 
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περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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 απευθύνεσαι και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Η εργασία ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται σε 
δεκαπέντε μήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Τρόπος  πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
74.111,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή κάθε φορά των 
εκτελεσθέντων εργασιών και θα καταβληθεί τμηματικά το ποσό που αντιστοιχεί στην 
πιστοποιημένη εργασία που έχει παραδοθεί.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 
πληρωμή ποσό.  
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
το νόμο. Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  
την  προμήθεια  υπηρεσία. 
Ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. 
Ζ’ αυτού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14:  Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 
Συμβατικά  στοιχεία 
Έγγραφα της  σύμβασης  κατά  σειρά  ισχύος  είναι : 
α) Η  διακήρυξη 
β) Η τεχνική μελέτη 
γ) Η  προσφορά  του  αναδόχου 
 
Κατά την εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του ν.4412/2016,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Όπου η παρούσα διακήρυξη έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 
147/16) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο 
αρ. 1 της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Όργανα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα 
ορίζονται τα παρακάτω: 
Γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης είναι η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που θα 
ισχύει κατά το χρόνο διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. 
Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:  
α) η αξιολόγηση προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,  
β) έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) έλεγχος και αξιολόγηση προσφορών,  
δ) εισήγηση προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), σχετικά με τον αποκλεισμό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας,  
ε) γνωμοδότηση προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που 
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
Γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των 
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, είναι η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, του αρ. 221 παρ. 11 
περ. (α) του Ν4412/2016, που θα ισχύει κατά το χρόνο εξέτασης ενστάσεων και 
προσφυγών που τυχόν υποβληθούν σχετικά με την παρούσα σύμβαση.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι: η γνωμοδότηση προς τα 
αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 127 του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής. 
Γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την 
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης που υποβάλλονται ενώπιον 
της αναθέτουσας αρχής, είναι η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών 
του Δήμου Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 όπως 
εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  
που  την  συνοδεύουν. Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  
τα  παραπάνω  στοιχεία. 
Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  τον  Δήμο  από  τον  Δήμαρχο. Η  σύμβαση  
τροποποιείται, όταν τούτο  προβλέπεται, από  συμβατικό  όρο  ή  όταν  
συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο συμβαλλόμενα  μέρη, ύστερα  από  
γνωμοδότηση των αρμοδίων  οργάνων  αξιολόγησης. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16). 
 
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 
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α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), 
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και 
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Ο Προσφέρων  
                                     (υπογραφή/σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 

Είδος Εργασιών 
Εφαρ-
μογές 

Μον.  
μετρ. 

Ποσό-
τητα 

Συνολική 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Μερική 
Δαπάνη 
(Ευρώ) 

Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό 
ελκυστήρα με χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

27 στρ 35 945  
 

Αερισμός χλοοτάπητα 2 στρ 35 70   
Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, 
thatching) 1 στρ 35 35  

 
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια 6 στρ 35 210   
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 3 στρ 35 105   
Λίπανση φυτών με τα χέρια 1 τεμ 10.000 10000   
Διαμόρφωση κόμης δένδρων 
ύψους μέχρι 4 m 1 τεμ 1350 1350  

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

1 τεμ 3.000 3000  
 

Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με χειροκίνητο 
μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας 

1 μ. 2.000 2000  
 

Φυτοπροστασία θάμνων και 
δέντρων ύψους μέχρι 4 m 

3 τεμ 3.000 9000  
 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογική 
μέθοδο  

6 στρ 35 210  
 

Επισπορά χλοοτάπητα 1 στρ 10 10   
Άρδευση φυτών με επίγειο 
σύστημα άρδευσης 
αυτοματοποιημένο 

15 τεμ 10.000 150000  
 

Άρδευση χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 

15 στρ 35 525  
 

Προμήθεια άμμου χειμάρου ή 
ορυχείου 

1 Μ3 20 20  
 

             Σύνολο   

             ΦΠΑ24% 
 
 

        ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

    

Γενικό σύνολο ολογράφως: 
 

       
Ποσοστό έκπτωσης (ακέραιος αριθμός): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 περ. (α) της Διακήρυξης 283/2017 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον δικτυακό τόπο 
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης 
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως 
προβλέπεται από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον 
ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016. 
 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6232 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51, Π. Φάληρο, 17562 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Γεωργοπούλου 
- Τηλέφωνο: 2132020298, -326, -328 
- Ηλ. ταχυδρομείο: d.perivallon@palaiofaliro.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017» CPV: 77310000-6 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6232 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 1 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[283/2017] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

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

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

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

[   ] Ναι    [   ] Όχι       [    ] Άνευ 
αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοvi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

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

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[  ] Ναι [   ] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

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

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii  
Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για 
κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

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

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

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx· 

2. δωροδοκίαxi,xii· 

3. απάτηxiii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiv· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……]  

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxvi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

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

Αριθμός ετών: 3 (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικό  για το 
Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας που 
έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο οργανισμό 
που βεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα. Εάν όχι, εξηγήστε τους 
λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxix. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ.................................................................. [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ…………………………………………………….. [προσδιορισμός 
της διαδικασίας προμήθειας: ……………………………………………………………..(συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
                                            
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

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

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

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

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

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

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

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

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

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

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

xxiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

ΑΔΑ: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε



 35 

                                                                                                                                        
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxviii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxxi Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

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

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

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

xxxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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3. Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης 74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2017. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. 
Φαλήρου ύψους 74.400€ με τα στοιχεία ΚΑ 35-6262.011: Εργασία συντήρησης πρασίνου 
Δήμου 2017. 
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, 
……………………., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα 
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα 
είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ. 
15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - 
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).  

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν 
να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται 
κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».  

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις 
αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση 
επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή 
στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της 
Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   283/2017. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ 
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
6. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 
 

Εργασία: «Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017» 

 

 

Aριθμ. Μελέτης: 9/2017 

Ενδεικτ. Προυπ.: 74.111,70€ 

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

   Κ.Α.: 35-6262.011   

 

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη περιγραφή των υποχρεωτικών εργασιών που απαιτούνται για 

την συντήρηση και αποκατάσταση χώρων πρασίνου που βρίσκονται σε πλατείες, παιδικές 

χαρές, παρτέρια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με στόχο την προστασία της 

βλάστησης, την ικανοποιητική μέχρι και άριστη εξέλιξη της, καθώς  και την αισθητική 

αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου. 

Στους ακόλουθους πίνακες περιγράφονται οι υπό μελέτη χώροι: 

Α/Α Θέση χώρων πρασίνου  Έκταση σε 
στρέμ. 

1 Νικαίας - Παμφυλίας - Ανδρούτσου - Ανδρομάχης 2,5 

2 Πλατεία Νταή (Νικαίας - Παμφυλίας) 1,4 

3 Παιδική χαρά (χώρος δεξαμενής) (Παμφυλίας- Β.Βέρα) 1,2 

4 Πλατεία Μπεφόν (Ασκληπιού - Γοργοποτάμου - Δαναών) 0,8 

5 Πλατεία Φιλικής Εταιρείας  3 

6 Πλατεία Ντάβαρη 1,2 

7 Πλατεία Λητούς και Δημοκρατίας 2,7 

8 Νησίδα Μωραϊτίνη 1,2 

9 Σωκράτους - 28ης Οκτωβρίου 1 

10 Στάση Τροκαντερό 1,6 

11 Παρτέρι έναντι Ναυτικού Μουσείου Αβέρωφ 0,8 

12 Παιδική χαρά (Παλαιολόγου - Ιάσωνος) 1 

13 Πλατεία Μάμαλη (Μάμαλη και Τερψιθέας) 0,9 

14 Αρχιμήδους και Κουντουριώτη 0,7 
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15 Πάρκο Απόλλωνος 5 

16 Παρτέρια (Λεωφ. Ποσειδώνος -Νηρέως -Άτλαντος- Κρόνου) 0,5 

17 Παρτέρι (Κρόνου - Αρτέμιδος) 0,3 

18 Πλατεία Ικάρων (Άτλαντος - Σειρήνων) 3 

19 Παραλιακό μέτωπο από Φλοίσβο μέχρι Έδεμ 5,3 

20 Νησίδες Αγίας Σκέπης (Φιξ) 3,66 

21 Νησίδες Ζησιμοπούλου και Αιόλου 1,15 

22 Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 2,2 

23 Παιδική χαρά Αγία Σκέπη 9,5 

24 
Πλατεία Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας  1,8 

25 
Βραχόκηποι Village 0,6 

26 
Πλατεία Δημοκρατίας και Πικροδάφνης 1,6 

27 
Διπλαράκου (Ήβης - Τρίτωνος) 0,6 

28 
Παρκάκι (Ομήρου - Δαναών) 0,3 

29 
Παρκάκι  (Παμφυλίας και Πανδρόσου, πλησίον S/M 
Βερόπουλος) 

0,3 

30 
Νησίδες Ζησιμοπούλου και Αγ. Αναργύρων 0,26 

31 
Παρτέρια Γοργοποτάμου και Αχαιών 0,67 

32 
Παρτέρια Αγίας Κυριακής 0,5 

33 
Παρτέρι Δημοκρατίας και Ορφέως 0,74 

34 
Νησίδα Εθελοντών 1,19 

35 
Νησίδα Πυθαγόρα 1,18 

36 
Νησίδα Πυθαγόρα και Παλαιών Πατρών Γερμανού 0,24 

37 
Ζαΐμη και Αμφιθέας παιδική χαρά 1,8 

38 
Ικάρων και Αδριανού παιδική χαρά 0,9 

39 I. N. Παναγίτσας  και παρεκκλήσι 1,8 

40 Παρτέρια Εσπέρου 0,669 

41 Παρτέρια Αιόλου 1,457 

42 Οδός Αγίου Αλεξάνδρου  

43 Βιοκλιματικό σχολείο (παρτέρια μέσα) 2,4 

44 Παρτέρια Σχολείου επί της Τερψιθέας και επί της 28ης 
Οκτωβρίου 

0,3 

45 
Παρτέρια Αγίας Βαρβάρας και Αγίας Λαύρας 0,097 

46 
Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας   

47 
Οδός Ζησιμοπούλου   

48 Παρτέρι Παλαιολόγου και Τυρταίου 0,14 

  Συνολική έκταση  72,35 

 

Σκοπός της μελέτης είναι:  
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α) Η προστασία της βλάστησης για την ικανοποιητική μέχρι και άριστη εξέλιξη της, 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις  των περιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης, όπως 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν λόγω 

της γειτνίασης με τη θάλασσα, β) η αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκύψει από την 

χρήση του κοινού στην βλάστηση και στο αρδευτικό δίκτυο.   

 

Η  Συντήρηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Κούρεμα του χλοοτάπητα. 

 Αερισμός του εδάφους τύπου ‘Vertidrain”. 

 Εξαραίωση του χλοοτάπητα και απομάκρυνση της ξερής μάζας  “thatch”. 

 Κλάδεμα δέντρων και θάμνων.  

 Λίπανση των φυτών και του χλοοτάπητα. 

 Φυτοπροστασία των φυτών και του χλοοτάπητα. 

 Άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα.  

 Επισπορά του χλοοτάπητα όπου έχει φθαρεί και αποκαλυφθεί το εδαφικό 

υπόστρωμα. 

 

Τα βλαστικά υπολείμματα που θα προκύπτουν από τις εργασίες θα συσσωρεύονται σε χώρους 

όπου δεν εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση αυτοκινήτων και πεζών. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου θα ενημερώνεται για τα σημεία απόθεσης από την προηγούμενη ημέρα ώστε εγκαίρως 

να προγραμματίζεται η αποκομιδή τους από την Δ/νση Καθαριότητας. 

 

Διάρκεια εργασίας: Η εργασία ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

σε δεκαπέντε μήνες. 

 

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Κούρεμα του χλοοτάπητα  

Το κούρεμα του  χλοοτάπητα  θα γίνεται ανά 10 ημέρες τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο και 1 

φορά/μήνα τους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο με μικρό ελκυστήρα που φέρει χλοοκοπτική 

εξάρτηση. Η χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να είναι κυλινδρικού ή περιστροφικού τύπου. Σύνολο 

εφαρμογών: 27 (η συχνότητα εφαρμογών επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες) στη 

διάρκεια της συντήρησης.  

 

Αερισμός του εδάφους τύπου “Vertidrain”  

Με την εργασία του αερισμού του χλοοτάπητα επιδιώκουμε τον αερισμό του εδάφους 

βελτιώνοντας το πορώδες και τη συνεκτικότητα του, διευκολύνοντας την κίνηση του αζώτου και 

άλλων στοιχείων, επιταχύνοντας την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας.  
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Τα στοιχεία αυτά ευνοούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την επιτάχυνση της 

απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών, την ανθεκτικότητα στην προσβολή των μυκήτων, τη 

βελτίωση της όψης του χλοοτάπητα και την αύξηση της διάρκειας ζωής του. 

Ο αερισμός θα γίνει 2 φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας, μία φορά μεταξύ τέλη 

Σεπτεμβρίου 2017 με μέσα Δεκεμβρίου 2017 και μία φορά μεταξύ τέλη Σεπτεμβρίου 2018 με 

μέσα Δεκεμβρίου 2018, σε κουρεμένο χλοοτάπητα, με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, τύπου 

Vertidrain, που διαθέτουν επιμήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα στο έδαφος δημιουργούν 

διόδους για τον αέρα και τα υγρά στοιχεία. Μετά τον αερισμό ακολουθεί πότισμα. 

 

Εξαραίωση του χλοοτάπητα και απομάκρυνση της ξερής μάζας “thatch” 

Η εξαραίωση ή αραίωμα είναι ο καθαρισμός του thatch και η απομάκρυνση του από το 

χλοοτάπητα. 

Το thatch είναι το στρώμα – πλέγμα νεκρών και ζώντων βλαστών που σχηματίζεται μεταξύ της 

πράσινης ζώνης και του εδάφους. Όταν το πάχος του στρώματος (thatch), είναι μέχρι 5mm,  

είναι  επιθυμητό να διατηρείται, κυρίως  σε περιπτώσεις που δέχονται έντονη χρήση, επειδή 

βοηθά στη προστασία του χλοοτάπητα από φθορά, καύσωνα, ξηρασία, κ.λ.π. Επίσης προσδίδει 

στο χλοοτάπητα ελαστικότητα και ευκαμψία. 

Όμως όταν το πάχος του στρώματος (thatch), υπερβεί τα 10mm, αρχίζει να δημιουργεί 

προβλήματα όπως ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μυκήτων και απαιτείται η αφαίρεση του. Η 

εργασία θα γίνει  1 φορά  την άνοιξη. 

Το βοτάνισμα θα γίνει χειρωνακτικά, τουλάχιστον 6 φορές στη διάρκεια της εργασίας. 

 

Κλάδεμα των φυτών 

Με το κλάδεμα των φυτών ορίζουμε την επιλεκτική απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης 

τους, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και σφριγηλότητας, τον έλεγχο της ανάπτυξης και της 

στερέωσης τους, την αύξηση της ανθοφορίας και τη βελτίωση της εμφάνισης τους. 

Ομαδοποίηση των κανόνων του κλαδέματος ανάλογα με το είδος ή κατηγορία των φυτών: 

1) διαμόρφωση της κόμης των δένδρων ύψους μέχρι 4m,   

2) κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων με ύψος μεγαλύτερο 

του 1,70m,  

3) διαμόρφωση μπορντούρας θάμνων.  

Το κλάδεμα θα γίνει 1 φορά, στη διάρκεια του χειμώνα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα εργαλεία – εξοπλισμός του κλαδέματος, να καθαρίζονται 

μετά τη χρήση τους για την προστασία τους και την αποτροπή μεταφοράς πιθανά προσβολών 

από φυτό σε φυτό. Να είναι καλά ακονισμένα για να αποφεύγονται τραυματισμοί των βλαστών 

και σε τομές μεγαλύτερες των 10cm θα χρησιμοποιείται «πάστα κλαδέματος». 

 

Λίπανση των φυτών και του χλοοτάπητα 

Με τον όρο λίπανση νοείται η προσθήκη κατάλληλων ανόργανων ή οργανικών λιπασμάτων 

φυτικής κομπόστας, κοπριάς, κλπ περιλαμβανόμενων και ρυθμιστικών ουσιών του ph (όπως 
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θειάφι, θειικός σίδηρος, γύψος, δολομίτης, κλπ) με στόχο τον εμπλουτισμό του εδάφους σε 

θρεπτικά στοιχεία και τη διόρθωση του ph, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή ανάπτυξη των φυτών, 

η διόρθωση ή πρόληψη των τροφοπενιών και τη διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας. Η 

λίπανση των φυτών θα γίνει 1 φορά, το χειμώνα και του χλοοτάπητα θα γίνει 3 φορές 

(φθινόπωρο 2017 – άνοιξη 2018 -  φθινόπωρο 2018). 

 

Φυτοπροστασία των φυτών και του χλοοτάπητα 

Η φυτοπροστασία των φυτών περιλαμβάνει τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την 

προστασία της βλάστησης από μύκητες, έντομα, βακτήρια κλπ. Τα σκευάσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι διασυστηματικά, επαφής σε υγρή ή στέρεα μορφή και πάντα 

εγκεκριμένα από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης θα 

τηρούνται όλες οι προδιαγραφές χρήσης για τη δημόσια υγεία. Στα φυτά, όταν προκύψει το 

πρόβλημα, οι εφαρμογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 3 φορές.  Το ψεκαστικό μηχάνημα που 

θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ελεγχόμενης ροής και πίεσης χωρητικότητας 1000lt και 

παρελκόμενο σε γεωργικό ελκυστήρα. 

Η φυτοπροστασία του χλοοτάπητα θα γίνει με ψεκαστικό μηχάνημα με εφαρμογή βιολογικού 

σκευάσματος εντομοπαθογόνων νηματωδών. Ο ψεκασμός θα γίνει τις πολύ πρωινές ώρες και 

θα ακολουθεί πότισμα του χλοοτάπητα. Η φυτοπροστασία του χλοοτάπητα θα γίνει ανά 45 

ημέρες από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή συνολικά  6 φορές (3 φορές 

μέσα Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι μέσα Οκτωβρίου 2017 και 3 φορές μέσα Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 

μέσα Οκτωβρίου 2018).  Η επέμβαση θα γίνει με ψεκασμό διαλύματος εντομοπαθογόνων 

νηματωδών (25 εκατομμύρια ανά στρέμμα διαλυμένοι σε 100 lt νερό). 

 

Πότισμα των φυτών και έλεγχος του υπάρχοντος αυτόματου συστήματος υπόγειας και 

υπέργειας  άρδευσης. 

Περιλαμβάνεται η άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα με αυτόματο σύστημα άρδευσης 

δηλ. ο έλεγχος του ποτίσματος, η ρύθμιση της διάρκειάς του και της ποσότητας νερού, η 

συντήρηση και επισκευή του δικτύου άρδευσης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους και ο 

προγραμματισμός του αυτόματου συστήματος άρδευσης. Ο ανάδοχος,  κατά τον έλεγχο του 

υπάρχοντος αυτόματου συστήματος υπόγειας και υπέργειας άρδευσης τόσο του χλοοτάπητα όσο 

και των φυτών, πρέπει να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα φθαρμένα  εξαρτήματα  του δικτύου 

(μικρουλικών όπως γωνίες, συνδέσμους, σταλλάκτες κ.α.).  

Ο έλεγχος της κατάστασης του υπάρχοντος αυτόματου συστήματος υπόγειας και υπέργειας  

άρδευσης, θα γίνεται ανά μήνα δηλ. 15 φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας και 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από τον Ανάδοχο ή την Υπηρεσία θα επισκευάζεται άμεσα εκτός 

των προγραμματισμένων ελέγχων και συντηρήσεων. 

 

Επισπορά  επιφάνειας χλοοτάπητα 

Η επισπορά χλοοτάπητα με χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη εργασία 

συντήρησης προκειμένου να δημιουργηθεί πυκνός και καλύτερος στην όψη χλοοτάπητας, αλλά 
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και να επιλυθούν προβλήματα όπως η αντοχή στη χρήση και η κακή στράγγιση. Θα γίνει 

γραμμική διάσχιση της επιφάνειας του εδάφους σε βάθος 5 χιλ. ανά 7,5 εκ. (η εφαρμογή θα 

γίνει σταυρωτά) όπου τοποθετείται μείγμα σπόρου (5% microclover trif. repens pirouette, 

10% poa pratensis, 20% lolium perenne, 30% festuca arudinacea grande II, 35% festuca 

arudinacea scorpion) και ακολουθεί συμπίεση με κυλίνδρισμα για να κλείσει η οπή. Η εργασία 

θα γίνει 1 φορά, Άνοιξη ή Φθινόπωρο με τον κατάλληλο για την εποχή σπόρο. Η ποσότητα 

σπόρου είναι 50 κιλά ανά στρέμμα ψυχρόφυλλου είδους χλοοτάπητα με αντοχή σε σκιά. 

Ακολουθεί διασκορπισμός ποταμίσιας άμμου για κάλυψη του σπόρου με ειδικό μηχάνημα 

αμμοδιανομέα και μετά διαβροχή του χλοοτάπητα για να επιτευχθεί το φύτρωμα του σπόρου. 

 

Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου 

Μετά την επισπορά χλοοτάπητα ακολουθεί διασκορπισμός άμμου ποταμίσιας με ειδικό μηχάνημα 

αμμοδιανομέα για κάλυψη του σπόρου. Η προμήθεια της άμμου γίνεται από ορυχείο, ποταμό ή 

χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία, καθαρής,  απαλλαγμένης χλωριούχου 

νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm. Η μέση ποσότητα είναι 2 m3/στρέμμα 

χλοοτάπητα.          

 

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών, απαιτούνται ειδικά μηχανήματα και 

έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση και στη σωστή λειτουργία αυτών. 

Επειδή ο απαιτούμενος εξοπλισμός δεν υπάρχει στον Δήμο, το προσωπικό δεν έχει αποκτήσει 

την απαιτούμενη εμπειρία για την σωστή χρήση του εξοπλισμού, αρχικά για την ασφάλεια της 

ανθρώπινης ζωής αλλά και για το άμεσο και με διάρκεια αποτέλεσμα. Επιπλέον, επειδή γίνεται 

χρήση φυτοφαρμάκων είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια των εργασιών ψεκασμού η παρουσία 

Γεωπόνου ή Δασολόγου, ειδικότητας δηλαδή που δε διαθέτει ο Δήμος. 

Το πότισμα γίνεται με αυτόματο σύστημα υπόγειας και υπέργειας άρδευσης. Η επιλογή της 

διάρκειας άρδευσης, της ποσότητας νερού ανά είδος φυτικής βλάστησης και γενικότερα ο 

προγραμματισμός του αυτόματου ποτίσματος, απαιτούν τις οδηγίες Γεωπόνου ή Δασολόγου. 

Οι εργασίες έχουν έντονη εποχικότητα, απαιτούν εντατικές και πολλές φορές άμεσες επεμβάσεις 

και το υπάρχον προσωπικό αδυνατεί να ανταποκριθεί και να εκτελέσει τον όγκο εργασιών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του πρασίνου σε όλο το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.  

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας:  

1. χλοοκοπτικές μηχανές 

2. χλοοκοπτικό ελκυστήρα 

3. μηχάνημα εξαερισμού χλόης 

4. μηχάνημα εξαερισμού εδάφους Vertidrain 

5. μηχάνημα αμμοδιανομής 

6. γραμμικό επισπορέα 

7. ψεκαστικό βενζινοκίνητο 
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8. λιπασματοδιανομέα 

9. θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίονα 

10. διάφορα εργαλεία χειρός 

 

Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα εργαλεία των εργασιών, τα υλικά 

της συντήρησης (φάρμακα – λιπάσματα – εξαρτήματα συστήματος άρδευσης), η αμοιβή και η 

ασφάλεια του προσωπικού, καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί κατά τη συντήρηση. 

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 59.767,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.344,20 € 

δηλ. συνολική δαπάνη 74.111,70€ και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Δήμου, οικ. Έτους 2017 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6262.011, 

συνολικού ύψους 74.400,00€. 

 

Η σύνταξη της μελέτης στηρίχθηκε στις διατάξεις του: 

 Ν.3852/2010 

 Ν.3463/2006, άρθρο 209, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον  Ν.4412/2016 

 N.2286/95 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/2016 

 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) 

 

                                                                                    Παλ. Φάληρο,     12/6/2017 

                                                                                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ  Χημικός 

Μηχ/κός, Βαθμός Α’                                                            ΔE2 Εποπτών, Βαθμός Α’ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ: "Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017" 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     

 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ     

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  9/2017        
 CPV: 77310000-6    ΚΑ:  35-6262.011 Προϋπ. : 74.111,70 € 
           
           
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
           
          

Α/Α Είδος Εργασιών 
Εφαρ-
μογές 

Μον.  
μετρ. 

Ποσό-
τητα 

Συνολική 
ποσοτητα Δαπάνη (Ευρώ) 

               
Τιμή 
μονάδας Μερική Ολική 

                  Δαπάνη Δαπάνη 

1 
Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα 
με χλοοκοπτική εξάρτηση 27 στρ 35 945 22,50 21.262,50   

2 Αερισμός χλοοτάπητα 2 στρ 35 70 15,00 1.050,00   

3 
Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, 
thatching) 1 στρ 35 35 17,50 612,50   

4 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια 6 στρ 35 210 25,00 5.250,00   

5 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 3 στρ 35 105 11,25 1.181,25   

6 Λίπανση φυτών με τα χέρια 1 τεμ 10.000 10000 0,05 500,00   

7 
Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 
4 m 1 τεμ 1350 1350 8,75 11.812,50   

8 

Κλάδεμα θάμνων,  διαμόρφωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους 
πάνω από 1,70m  1 τεμ 3.000 3000 1,50 4.500,00   

9 
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με 
χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας 1 μ. 2.000 2000 0,25 500,00   

10 
Φυτοπροστασία θάμνων και δέντρων 
ύψους μέχρι 4 m 3 τεμ 3.000 9000 0,20 1.800,00   

11 
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογική μέθοδο  6 στρ 35 210 32,50 6.825,00   

12 Επισπορά χλοοτάπητα 1 στρ 10 10 300,00 3.000,00   

13 
Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα 
άρδευσης αυτοματοποιημένο 15 τεμ 10.000 150000 0,0045 675,00   

14 
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα) 15 στρ 35 525 0,95 498,75   

15 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου 1 Μ3 20 20 15,00 300,00   
  Σύνολο                59.767,50 59.767,50 € 
 ΦΠΑ 24%                 14.344,20 € 
 ΣΥΝΟΛΟ                  74.111,70 € 
           
       Παλαιό Φάληρο,  12-6-2017 
           

      
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

           
           
           
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

 

 

Aριθμ. Μελέτης:  9/2017 

Ενδεικτ. Προυπ.: 74.111,70 € 

 

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου 

Εργασία:« Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 

2017» 

Κ.Α.: 35-6262.011  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες 

θα εκτελεστεί η εργασία.  

 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

 1.2.1  Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που 

αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

 1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 

διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή 

εκρηκτικών υλών.  

 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

 1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά καθορίζεται ότι σε 

κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 

εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
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Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν 

παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή 

σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για 

την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 

υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού της 

εργασίας, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.  

 1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 

κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 

χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 

ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 

περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα 

ισχύουν. 

 1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 

εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται) κλπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε 

είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή 

όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. 

ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός 

της Ελλάδος). 

 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 

(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 

(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 

είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, 

αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κλπ. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 

δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε 

είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες 

λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 

γραφείων κλπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν 

έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 

συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 

Kύριο του Έργου. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
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2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 

επιμετρητικών πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 

και των τυχόν οριζόμενων ανοχών. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίζει αναλυτικό χάρτη με όλα τα σημεία σε κάθε άρθρο του τιμολογίου.  

 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος της εργασίας, κατά την κρίση 

της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 

υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

 2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρημένης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 

της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. Ο ανάδοχος 

προσκομίζει υποχρεωτικά όλα τα παραστατικά δαπανών του για προμήθειες που 

αφορούν στην παρούσα εργασία. 

 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης καθορίζονται στις 

αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 

εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

 2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται 

σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους 

εργασίες δεν θα επιμετρούνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 

άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.   

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Α.Τ.: 1 

Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση  

Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής 

μηχανής συμπεριλαμβανομένης και της συσσώρευσης των προϊόντων που προκύπτουν από το 

κούρεμα σε σακούλες και απόθεσή τους σε χώρους όπου δεν εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση 

αυτοκινήτων και πεζών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,50 €         (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
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Α.Τ.: 2 

Αερισμός χλοοτάπητα  

Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 €                                      (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ 

 

 

 

Α.Τ.: 3 

Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching)  

Αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείο.  Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50             (Ολογράφως): δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

    

  

Α.Τ.: 4 

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια  

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου 

του χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που  επιτρέπεται.  

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  25,00                                    (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 5 

Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική   

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά του 

στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)     

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,25          (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 

 

 

Α.Τ.: 6 

Λίπανση φυτών με τα χέρια  

Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του 

στο λάκκο του φυτού. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,05                                                   (Ολογράφως): πέντε λεπτά 

 

  

Α.Τ.: 7 

Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m  

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4m, με την δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και την δαπάνη συσσώρευσης 

των προϊόντων κοπής σε χώρους όπου δεν εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση αυτοκινήτων και 

πεζών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)       

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,75         (Ολογράφως): οχτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

  

Α.Τ.: 8 

Κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω 

από 1,70m 

Διαμόρφωση κόμης θάμνων. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του   απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και συσσώρευσής τους σε χώρους όπου δεν εμποδίζεται η 

ασφαλής διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 1,50                    (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

  

 

Α.Τ.: 9 

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας  

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και συσσώρευσής τους σε χώρους όπου δεν εμποδίζεται η 

ασφαλής διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,25                                  (Ολογράφως): είκοσι πέντε λεπτά 

 

 

Α.Τ.: 10 

Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m  

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, 

εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού   

προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα 

ΑΔΑ: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε
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χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)     

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,20                                              (Ολογράφως): είκοσι λεπτά 

 

Α.Τ.: 11 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα  

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή με εφαρμογή βιολογικού 

σκευάσματος εντομοπαθογόνων νηματωδών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού  

προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)       

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 32,50          (Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ.:12 

Επισπορά χλοοτάπητα 

Επισπορά  χλοοτάπητα με χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να 

δημιουργηθεί πυκνός και καλύτερος στην όψη χλοοτάπητας, αλλά και να επιλυθούν 

προβλήματα όπως η αντοχή στη χρήση και η κακή στράγγιση. Θα γίνει γραμμική διάσχιση της 

επιφάνειας του εδάφους σε βάθος 5 χιλ. ανά 7,5 εκ. (η εφαρμογή θα γίνει σταυρωτά) όπου 

τοποθετείται μείγμα σπόρου (5% microclover trif. repens pirouette, 10% poa pratensis, 20% 

lolium perenne, 30% festuca arudinacea grande II, 35% festuca arudinacea scorpion) και 

ακολουθεί συμπίεση με κυλίνδρισμα για να κλείσει η οπή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 

υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχημένη 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ)   

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00                                        (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 
 
 
Α.Τ.: 13 

Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο 

Άρδευση φυτού με επίγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος 

του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,0045        (Ολογράφως): σαράντα πέντε εκατοστά του λεπτού  

 

 

 

Α.Τ.: 14 

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)  

ΑΔΑ: Ω575ΩΞΕ-Κ8Ε
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Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος περιλαμβάνει τον 

προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95                             (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά 

 

 

 

 

Α.Τ.: 15 

Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου 

Προμήθεια επί τόπου του έργου άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται 

νομίμως η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής 

διαβάθμισης 0,25-2,0 mm           

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3):  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00                                        (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ 

 

 

 

                                                                                      Παλαιό Φάληρο, 12/6/2017 

 

 

                                                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

                ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ 

           Χημικός Μηχ/κός, Βαθμός Α’                                 ΔE2 Εποπτών, Βαθμός Α’ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ    

ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ  

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 

ΞΟΑΠΗΛΝ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 

 
Δξγαζία: «Δξγαζία ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Γήκνπ 2017» 

 

 

Aξηζκ. Κειέηεο: 9/2017 

Δλδεηθη. Πξνππ.: 74.111,70€ 

CPV: 77310000-6: Φύηεπζε θαη ζπληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ 

   Θ.Α.: 35-6262.011     

 

 
 

 

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ   Δ Θ Θ Δ Π Ζ 
 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε πεξηγξαθή ησλ ππνρξεσηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ βξίζθνληαη ζε πιαηείεο, παηδηθέο 

ραξέο, παξηέξηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

βιάζηεζεο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή κέρξη θαη άξηζηε εμέιημε ηεο, θαζψο  θαη ηελ αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο πεξηγξάθνληαη νη ππφ κειέηε ρψξνη: 

Α/Α Θέζε ρώξσλ πξαζίλνπ  Έθηαζε ζε 
ζηξέκ. 

1 Ληθαίαο - Πακθπιίαο - Αλδξνχηζνπ - Αλδξνκάρεο 2,5 

2 Πιαηεία Ληαή (Ληθαίαο - Πακθπιίαο) 1,4 

3 Παηδηθή ραξά (ρψξνο δεμακελήο) (Πακθπιίαο- Β.Βέξα) 1,2 

4 Πιαηεία Κπεθφλ (Αζθιεπηνχ - Γνξγνπνηάκνπ - Γαλαψλ) 0,8 

5 Πιαηεία Φηιηθήο Δηαηξείαο  3 

6 Πιαηεία Ληάβαξε 1,2 

7 Πιαηεία Ιεηνχο θαη Γεκνθξαηίαο 2,7 

8 Λεζίδα Κσξατηίλε 1,2 

9 σθξάηνπο - 28εο Οθησβξίνπ 1 

10 ηάζε Σξνθαληεξφ 1,6 

11 Παξηέξη έλαληη Λαπηηθνχ Κνπζείνπ Αβέξσθ 0,8 

12 Παηδηθή ραξά (Παιαηνιφγνπ - Ηάζσλνο) 1 

13 Πιαηεία Κάκαιε (Κάκαιε θαη Σεξςηζέαο) 0,9 

14 Αξρηκήδνπο θαη Θνπληνπξηψηε 0,7 
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15 Πάξθν Απφιισλνο 5 

16 Παξηέξηα (Ιεσθ. Πνζεηδψλνο -Λεξέσο -Άηιαληνο- Θξφλνπ) 0,5 

17 Παξηέξη (Θξφλνπ - Αξηέκηδνο) 0,3 

18 Πιαηεία Ηθάξσλ (Άηιαληνο - εηξήλσλ) 3 

19 Παξαιηαθφ κέησπν απφ Φινίζβν κέρξη Έδεκ 5,3 

20 Λεζίδεο Αγίαο θέπεο (Φημ) 3,66 

21 Λεζίδεο Εεζηκνπνχινπ θαη Αηφινπ 1,15 

22 Πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο 2,2 

23 Παηδηθή ραξά Αγία θέπε 9,5 

24 
Πιαηεία Η.Λ. Αγίαο Βαξβάξαο  1,8 

25 
Βξαρφθεπνη Village 0,6 

26 
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη Πηθξνδάθλεο 1,6 

27 
Γηπιαξάθνπ (Ήβεο - Σξίησλνο) 0,6 

28 
Παξθάθη (Οκήξνπ - Γαλαψλ) 0,3 

29 
Παξθάθη  (Πακθπιίαο θαη Παλδξφζνπ, πιεζίνλ S/M 
Βεξφπνπινο) 

0,3 

30 
Λεζίδεο Εεζηκνπνχινπ θαη Αγ. Αλαξγχξσλ 0,26 

31 
Παξηέξηα Γνξγνπνηάκνπ θαη Αραηψλ 0,67 

32 
Παξηέξηα Αγίαο Θπξηαθήο 0,5 

33 
Παξηέξη Γεκνθξαηίαο θαη Οξθέσο 0,74 

34 
Λεζίδα Δζεινληψλ 1,19 

35 
Λεζίδα Ππζαγφξα 1,18 

36 
Λεζίδα Ππζαγφξα θαη Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ 0,24 

37 
Εαΐκε θαη Ακθηζέαο παηδηθή ραξά 1,8 

38 
Ηθάξσλ θαη Αδξηαλνχ παηδηθή ραξά 0,9 

39 I. N. Παλαγίηζαο  θαη παξεθθιήζη 1,8 

40 Παξηέξηα Δζπέξνπ 0,669 

41 Παξηέξηα Αηφινπ 1,457 

42 Οδφο Αγίνπ Αιεμάλδξνπ  

43 Βηνθιηκαηηθφ ζρνιείν (παξηέξηα κέζα) 2,4 

44 
Παξηέξηα ρνιείνπ επί ηεο Σεξςηζέαο θαη επί ηεο 28εο 
Οθησβξίνπ 

0,3 

45 
Παξηέξηα Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αγίαο Ιαχξαο 0,097 

46 
Ιεσθφξνο Αγίαο Βαξβάξαο   

47 
Οδφο Εεζηκνπνχινπ   

48 
Παξηέξη Παιαηνιφγνπ θαη Σπξηαίνπ 0,14 

  Ππλνιηθή έθηαζε  72,35 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη:  
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α) Ζ πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή κέρξη θαη άξηζηε εμέιημε ηεο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο  ησλ πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο, φπσο 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ιφγσ 

ηεο γεηηλίαζεο κε ηε ζάιαζζα, β) ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ θνηλνχ ζηελ βιάζηεζε θαη ζην αξδεπηηθφ δίθηπν.   

 

Ζ  πληήξεζε πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα. 

 Αεξηζκφο ηνπ εδάθνπο ηχπνπ „Vertidrain”. 

 Δμαξαίσζε ηνπ ριννηάπεηα θαη απνκάθξπλζε ηεο μεξήο κάδαο  “thatch”. 

 Θιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ.  

 Ιίπαλζε ησλ θπηψλ θαη ηνπ ριννηάπεηα. 

 Φπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ θαη ηνπ ριννηάπεηα. 

 Άξδεπζε ησλ θπηψλ θαη ηνπ ριννηάπεηα.  

 Δπηζπνξά ηνπ ριννηάπεηα φπνπ έρεη θζαξεί θαη απνθαιπθζεί ην εδαθηθφ 

ππφζηξσκα. 

 

Σα βιαζηηθά ππνιείκκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ζα ζπζζσξεχνληαη ζε ρψξνπο 

φπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη πεδψλ. Ζ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Πξαζίλνπ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζεκεία απφζεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ψζηε εγθαίξσο 

λα πξνγξακκαηίδεηαη ε απνθνκηδή ηνπο απφ ηελ Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο. 

 

Γηάξθεηα εξγαζίαο: Ζ εξγαζία μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη νινθιεξψλεηαη 

ζε δεθαπέληε κήλεο. 

 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Θνύξεκα ηνπ ριννηάπεηα  

Σν θνχξεκα ηνπ  ριννηάπεηα  ζα γίλεηαη αλά 10 εκέξεο ηνπο κήλεο Κάην έσο επηέκβξην θαη 1 

θνξά/κήλα ηνπο κήλεο Οθηψβξην έσο Απξίιην κε κηθξφ ειθπζηήξα πνπ θέξεη ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε. Ζ ριννθνπηηθή κεραλή πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθνχ ή πεξηζηξνθηθνχ ηχπνπ. Πύλνιν 

εθαξκνγώλ: 27 (ε ζπρλόηεηα εθαξκνγώλ επεξεάδεηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο) ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο.  

 

Αεξηζκόο ηνπ εδάθνπο ηύπνπ “Vertidrain”  

Κε ηελ εξγαζία ηνπ αεξηζκνχ ηνπ ριννηάπεηα επηδηψθνπκε ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο 

βειηηψλνληαο ην πνξψδεο θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ, δηεπθνιχλνληαο ηελ θίλεζε ηνπ αδψηνπ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ, επηηαρχλνληαο ηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο.  
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Σα ζηνηρεία απηά επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ επηηάρπλζε ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ πξνζβνιή ησλ κπθήησλ, ηε 

βειηίσζε ηεο φςεο ηνπ ριννηάπεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 

Ο αεξηζκφο ζα γίλεη 2 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, κία θνξά κεηαμχ ηέιε 

επηεκβξίνπ 2017 κε κέζα Γεθεκβξίνπ 2017 θαη κία θνξά κεηαμχ ηέιε επηεκβξίνπ 2018 κε 

κέζα Γεθεκβξίνπ 2018, ζε θνπξεκέλν ριννηάπεηα, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ κεραλεκάησλ, ηχπνπ 

Vertidrain, πνπ δηαζέηνπλ επηκήθε εμαξηήκαηα, ηα νπνία εηζεξρφκελα ζην έδαθνο δεκηνπξγνχλ 

δηφδνπο γηα ηνλ αέξα θαη ηα πγξά ζηνηρεία. Κεηά ηνλ αεξηζκφ αθνινπζεί πφηηζκα. 

 

Δμαξαίσζε ηνπ ριννηάπεηα θαη απνκάθξπλζε ηεο μεξήο κάδαο “thatch” 

Ζ εμαξαίσζε ή αξαίσκα είλαη ν θαζαξηζκφο ηνπ thatch θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ απφ ην 

ριννηάπεηα. 

Σν thatch είλαη ην ζηξψκα – πιέγκα λεθξψλ θαη δψλησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηεο 

πξάζηλεο δψλεο θαη ηνπ εδάθνπο. Όηαλ ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο (thatch), είλαη κέρξη 5mm,  

είλαη  επηζπκεηφ λα δηαηεξείηαη, θπξίσο  ζε πεξηπηψζεηο πνπ δέρνληαη έληνλε ρξήζε, επεηδή 

βνεζά ζηε πξνζηαζία ηνπ ριννηάπεηα απφ θζνξά, θαχζσλα, μεξαζία, θ.ι.π. Δπίζεο πξνζδίδεη 

ζην ριννηάπεηα ειαζηηθφηεηα θαη επθακςία. 

Όκσο φηαλ ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο (thatch), ππεξβεί ηα 10mm, αξρίδεη λα δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα φπσο επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο κπθήησλ θαη απαηηείηαη ε αθαίξεζε ηνπ. Ζ 

εξγαζία ζα γίλεη  1 θνξά  ηελ άλνημε. 

Σν βνηάληζκα ζα γίλεη ρεηξσλαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ 6 θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

Θιάδεκα ησλ θπηώλ 

Κε ην θιάδεκα ησλ θπηψλ νξίδνπκε ηελ επηιεθηηθή απνκάθξπλζε ηκήκαηνο ηεο βιάζηεζεο 

ηνπο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ζθξηγειφηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ζηεξέσζεο ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο αλζνθνξίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπο. 

Οκαδνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θιαδέκαηνο αλάινγα κε ην είδνο ή θαηεγνξία ησλ θπηψλ: 

1) δηακφξθσζε ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ χςνπο κέρξη 4m,   

2) θιάδεκα ζάκλσλ, δηακφξθσζε θφκεο παιαηψλ αλαπηπγκέλσλ ζάκλσλ κε χςνο κεγαιχηεξν 

ηνπ 1,70m,  

3) δηακφξθσζε κπνξληνχξαο ζάκλσλ.  

Σν θιάδεκα ζα γίλεη 1 θνξά, ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη φια ηα εξγαιεία – εμνπιηζκφο ηνπ θιαδέκαηνο, λα θαζαξίδνληαη 

κεηά ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ απνηξνπή κεηαθνξάο πηζαλά πξνζβνιψλ 

απφ θπηφ ζε θπηφ. Λα είλαη θαιά αθνληζκέλα γηα λα απνθεχγνληαη ηξαπκαηηζκνί ησλ βιαζηψλ 

θαη ζε ηνκέο κεγαιχηεξεο ησλ 10cm ζα ρξεζηκνπνηείηαη «πάζηα θιαδέκαηνο». 

 

Ιίπαλζε ησλ θπηώλ θαη ηνπ ριννηάπεηα 

Κε ηνλ φξν ιίπαλζε λνείηαη ε πξνζζήθε θαηάιιεισλ αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ 

θπηηθήο θνκπφζηαο, θνπξηάο, θιπ πεξηιακβαλφκελσλ θαη ξπζκηζηηθψλ νπζηψλ ηνπ ph (φπσο 
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ζεηάθη, ζεηηθφο ζίδεξνο, γχςνο, δνινκίηεο, θιπ) κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηε δηφξζσζε ηνπ ph, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή αλάπηπμε ησλ θπηψλ, 

ε δηφξζσζε ή πξφιεςε ησλ ηξνθνπεληψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο. Ζ 

ιίπαλζε ησλ θπηψλ ζα γίλεη 1 θνξά, ην ρεηκψλα θαη ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεη 3 θνξέο 

(θζηλφπσξν 2017 – άλνημε 2018 -  θζηλφπσξν 2018). 

 

Φπηνπξνζηαζία ησλ θπηώλ θαη ηνπ ριννηάπεηα 

Ζ θπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο απφ κχθεηεο, έληνκα, βαθηήξηα θιπ. Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα είλαη δηαζπζηεκαηηθά, επαθήο ζε πγξή ή ζηέξεα κνξθή θαη πάληα 

εγθεθξηκέλα απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπίζεο ζα 

ηεξνχληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο ρξήζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία. ηα θπηά, φηαλ πξνθχςεη ην 

πξφβιεκα, νη εθαξκνγέο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 3 θνξέο.  Σν ςεθαζηηθφ κεράλεκα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελεο ξνήο θαη πίεζεο ρσξεηηθφηεηαο 1000lt θαη 

παξειθφκελν ζε γεσξγηθφ ειθπζηήξα. 

Ζ θπηνπξνζηαζία ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεη κε ςεθαζηηθφ κεράλεκα κε εθαξκνγή βηνινγηθνχ 

ζθεπάζκαηνο εληνκνπαζνγφλσλ λεκαησδψλ. Ο ςεθαζκφο ζα γίλεη ηηο πνιχ πξσηλέο ψξεο θαη 

ζα αθνινπζεί πφηηζκα ηνπ ριννηάπεηα. Ζ θπηνπξνζηαζία ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεη αλά 45 

εκέξεο απφ κέζα επηεκβξίνπ κέρξη κέζα Οθησβξίνπ, δειαδή ζπλνιηθά  6 θνξέο (3 θνξέο 

κέζα επηεκβξίνπ 2017 κέρξη κέζα Οθησβξίνπ 2017 θαη 3 θνξέο κέζα επηεκβξίνπ 2018 κέρξη 

κέζα Οθησβξίνπ 2018).  Ζ επέκβαζε ζα γίλεη κε ςεθαζκφ δηαιχκαηνο εληνκνπαζνγφλσλ 

λεκαησδψλ (25 εθαηνκκχξηα αλά ζηξέκκα δηαιπκέλνη ζε 100 lt λεξφ). 

 

Ξόηηζκα ησλ θπηώλ θαη έιεγρνο ηνπ ππάξρνληνο απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ππόγεηαο θαη 

ππέξγεηαο  άξδεπζεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε άξδεπζε ησλ θπηψλ θαη ηνπ ριννηάπεηα κε απηφκαην ζχζηεκα άξδεπζεο 

δει. ν έιεγρνο ηνπ πνηίζκαηνο, ε ξχζκηζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ θαη ηεο πνζφηεηαο λεξνχ, ε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο. Ο αλάδνρνο,  θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ 

ππάξρνληνο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππφγεηαο θαη ππέξγεηαο άξδεπζεο ηφζν ηνπ ριννηάπεηα φζν 

θαη ησλ θπηψλ, πξέπεη λα επηζθεπάδεη ή αληηθαζηζηά ηα θζαξκέλα  εμαξηήκαηα  ηνπ δηθηχνπ 

(κηθξνπιηθψλ φπσο γσλίεο, ζπλδέζκνπο, ζηαιιάθηεο θ.α.).  

Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππφγεηαο θαη ππέξγεηαο  

άξδεπζεο, ζα γίλεηαη αλά κήλα δει. 15 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηελ Τπεξεζία ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα εθηφο 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ θαη ζπληεξήζεσλ. 

 

Δπηζπνξά  επηθάλεηαο ριννηάπεηα 

Ζ επηζπνξά ριννηάπεηα κε ρξήζε εηδηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη απαξαίηεηε εξγαζία 

ζπληήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ππθλφο θαη θαιχηεξνο ζηελ φςε ριννηάπεηαο, αιιά 
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θαη λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα φπσο ε αληνρή ζηε ρξήζε θαη ε θαθή ζηξάγγηζε. Θα γίλεη 

γξακκηθή δηάζρηζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ζε βάζνο 5 ρηι. αλά 7,5 εθ. (ε εθαξκνγή ζα 

γίλεη ζηαπξσηά) φπνπ ηνπνζεηείηαη κείγκα ζπόξνπ (5% microclover trif. repens pirouette, 

10% poa pratensis, 20% lolium perenne, 30% festuca arudinacea grande II, 35% festuca 

arudinacea scorpion) θαη αθνινπζεί ζπκπίεζε κε θπιίλδξηζκα γηα λα θιείζεη ε νπή. Ζ εξγαζία 

ζα γίλεη 1 θνξά, Άλνημε ή Φζηλφπσξν κε ηνλ θαηάιιειν γηα ηελ επνρή ζπφξν. Ζ πνζφηεηα 

ζπφξνπ είλαη 50 θηιά αλά ζηξέκκα ςπρξφθπιινπ είδνπο ριννηάπεηα κε αληνρή ζε ζθηά. 

Αθνινπζεί δηαζθνξπηζκφο πνηακίζηαο άκκνπ γηα θάιπςε ηνπ ζπφξνπ κε εηδηθφ κεράλεκα 

ακκνδηαλνκέα θαη κεηά δηαβξνρή ηνπ ριννηάπεηα γηα λα επηηεπρζεί ην θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ. 

 

Ξξνκήζεηα άκκνπ ρεηκάξξνπ ή νξπρείνπ 

Κεηά ηελ επηζπνξά ριννηάπεηα αθνινπζεί δηαζθνξπηζκφο άκκνπ πνηακίζηαο κε εηδηθφ κεράλεκα 

ακκνδηαλνκέα γηα θάιπςε ηνπ ζπφξνπ. Ζ πξνκήζεηα ηεο άκκνπ γίλεηαη απφ νξπρείν, πνηακφ ή 

ρείκαξξν, απ΄ φπνπ επηηξέπεηαη λνκίκσο ε ακκνιεςία, θαζαξήο,  απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ 

λαηξίνπ θαη θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0,25-2,0 mm. Ζ κέζε πνζφηεηα είλαη 2 m3/ζηξέκκα 

ριννηάπεηα.          

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ, απαηηνχληαη εηδηθά κεραλήκαηα θαη 

έκπεηξν πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ρξήζε θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ. 

Δπεηδή ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο δελ ππάξρεη ζηνλ Γήκν, ην πξνζσπηθφ δελ έρεη απνθηήζεη 

ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, αξρηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο αιιά θαη γηα ην άκεζν θαη κε δηάξθεηα απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, επεηδή γίλεηαη 

ρξήζε θπηνθαξκάθσλ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ςεθαζκνχ ε παξνπζία 

Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ, εηδηθφηεηαο δειαδή πνπ δε δηαζέηεη ν Γήκνο. 

Σν πφηηζκα γίλεηαη κε απηφκαην ζχζηεκα ππφγεηαο θαη ππέξγεηαο άξδεπζεο. Ζ επηινγή ηεο 

δηάξθεηαο άξδεπζεο, ηεο πνζφηεηαο λεξνχ αλά είδνο θπηηθήο βιάζηεζεο θαη γεληθφηεξα ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο, απαηηνχλ ηηο νδεγίεο Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ. 

Οη εξγαζίεο έρνπλ έληνλε επνρηθφηεηα, απαηηνχλ εληαηηθέο θαη πνιιέο θνξέο άκεζεο επεκβάζεηο 

θαη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα εθηειέζεη ηνλ φγθν εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ζε φιν ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ.  

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ παξαθάησ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο:  

1. ριννθνπηηθέο κεραλέο 

2. ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα 

3. κεράλεκα εμαεξηζκνχ ριφεο 

4. κεράλεκα εμαεξηζκνχ εδάθνπο Vertidrain 

5. κεράλεκα ακκνδηαλνκήο 

6. γξακκηθφ επηζπνξέα 

7. ςεθαζηηθφ βελδηλνθίλεην 
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8. ιηπαζκαηνδηαλνκέα 

9. ζακλνθνπηηθά θαη αιπζνπξίνλα 

10. δηάθνξα εξγαιεία ρεηξφο 

 

ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ησλ εξγαζηψλ, ηα πιηθά 

ηεο ζπληήξεζεο (θάξκαθα – ιηπάζκαηα – εμαξηήκαηα ζπζηήκαηνο άξδεπζεο), ε ακνηβή θαη ε 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φηη άιιν απαηηεζεί θαηά ηε ζπληήξεζε. 

Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.767,50 € πιένλ Φ.Π.Α. 24% 14.344,20 € 

δει. ζπλνιηθή δαπάλε 74.111,70€ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ, νηθ. Έηνπο 2017 φπνπ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Θ.Α.: 35-6262.011, 

ζπλνιηθνχ χςνπο 74.400,00€. 

 

Ζ ζχληαμε ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ: 

 Λ.3852/2010 

 Λ.3463/2006, άξζξν 209, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ  Λ.4412/2016 

 N.2286/95 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4412/2016 

 Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α‟) 

 

                                                                                    Παι. Φάιεξν,     12/6/2017 

                                                                                ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΑΗ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ  

            Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                              Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 

 

 ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΛΡΩΛΗΑ                                                   ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΣΗΕΑΠ  Σεκηθόο 

Κερ/θόο, Βαζκόο Α’                                                            ΓE2 Δπνπηώλ, Βαζκόο Α’ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
ΔΡΓΑΗΑ: "Δργαζία ζσνηήρηζης πραζίνοσ Γήμοσ 2017" 

 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

    

 
ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 

    

 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ  
ΠΡΑΗΝΟΤ 

    

 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

    

 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:  9/2017 

       

 
CPV: 77310000-6 

   
ΚΑ:  35-6262.011 Προϋπ. : 74.111,70 € 

           

           

  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
  

           

        
  

Α/Α Δίδος Δργαζιών 
Δθαρ-
μογές 

Μον.  
μεηρ. 

Ποζό-
ηηηα 

σνολική 
ποζοηηηα 

Σιμή 
μονάδας 

Γαπάνη (Δσρώ) 

    
 

          Μερική Ολική 

                  Γαπάνη Γαπάνη 

1 
Κούπεμα σλοοηάπηηα με μικπό ελκςζηήπα 
με σλοοκοπηική εξάπηηζη 27 ζηπ 35 945 22,50 21.262,50   

2 Αεπιζμόρ σλοοηάπηηα 2 ζηπ 35 70 15,00 1.050,00   

3 
Απαίυμα σλοοηάπηηα (καθαπιζμόρ, 
thatching) 1 ζηπ 35 35 17,50 612,50   

4 Βοηάνιζμα σλοοηάπηηα με ηα σέπια 6 ζηπ 35 210 25,00 5.250,00   

5 Λίπανζη σλοοηάπηηα, σειπονακηική 3 ζηπ 35 105 11,25 1.181,25   

6 Λίπανζη θςηών με ηα σέπια 1 ηεμ 10.000 10000 0,05 500,00   

7 
Γιαμόπθυζη κόμηρ δένδπυν ύτοςρ μέσπι 
4 m 1 ηεμ 1350 1350 8,75 11.812,50   

8 

Κλάδεμα θάμνυν,  διαμόπθυζη κόμηρ 
παλαιών αναπηςγμένυν θάμνυν, ύτοςρ 
πάνυ από 1,70m  1 ηεμ 3.000 3000 1,50 4.500,00   

9 
Γιαμόπθυζη θάμνυν ζε μποπνηούπα με 
σειποκίνηηο μησανικό ταλίδι μποπνηούπαρ 1 μ. 2.000 2000 0,25 500,00   

10 
Φςηοπποζηαζία θάμνυν και δένηπυν 
ύτοςρ μέσπι 4 m 3 ηεμ 3.000 9000 0,20 1.800,00   

11 
Φςηοπποζηαζία σλοοηάπηηα, με 
τεκαζηικό μησάνημα με βιολογική μέθοδο  6 ζηπ 35 210 32,50 6.825,00   

12 Δπιζποπά σλοοηάπηηα 1 ζηπ 10 10 300,00 3.000,00   

13 
Άπδεςζη θςηών με επίγειο ζύζηημα 
άπδεςζηρ αςηομαηοποιημένο 15 ηεμ 10.000 150000 0,0045 675,00   

14 
Άπδεςζη σλοοηάπηηα με εκηοξεςηήπερ 
(αςηομαηοποιημένο ζύζηημα) 15 ζηπ 35 525 0,95 498,75   

15 Ππομήθεια άμμος σειμάπος ή οπςσείος 1 Μ3 20 20 15,00 300,00   

  ύνολο                59.767,50 59.767,50 € 

 
ΦΠΑ 24%                 14.344,20 € 

 
ΤΝΟΛΟ                  74.111,70 € 

           

       
Παλαιό Φάληπο,  12-6-2017 

           

      

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΚΑΗ 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ 

   
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

 

           

           

           

 
ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΗΑ 

   
ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΗΕΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ    

ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ  

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 

 
 

 

Aξηζκ. Κειέηεο:  9/2017 

Δλδεηθη. Πξνππ.: 74.111,70 € 

 

CPV: 77310000-6: Φύηεπζε θαη ζπληήξεζε 

ρώξσλ πξαζίλνπ 

Δξγαζία:« Δξγαζία ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Γήκνπ 

2017» 

Θ.Α.: 35-6262.011  

 

 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 

1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

  

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο 

ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία.  

 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 

εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 1.2.1  Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 1.2.2 „‟Θάζε δαπάλε„‟ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Θακία αμίσζε ή 

δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή 

εθξεθηηθψλ πιψλ.  

 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 

δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ „‟θάζε δαπάλε„‟) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο 

θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)]. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε 

θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε 

εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. 

Θαηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα 
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Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3215/1955 δελ 

παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή 

ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα 

ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο 

αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα.  

 1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 

απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, 

θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαησκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο 

ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε 

ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ 

πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα 

ηζρχνπλ. 

 1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Η.Θ.Α., αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θιπ. δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε 

είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή 

φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. 

εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο 

ηεο Διιάδνο). 

 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα 

(Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ 

(Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε 

είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, 

απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θιπ. γηα ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα 

δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε 

είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο 

ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία 

γξαθείσλ θιπ. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ 

έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 

Kχξην ηνπ Έξγνπ. 

2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΟΝΞΝ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΝ 

ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
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2.1 ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ 

επηκεηξεηηθψλ πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ησλ ηπρφλ νξηδφκελσλ αλνρψλ. Δηδηθφηεξα ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίδεη αλαιπηηθφ ράξηε κε φια ηα ζεκεία ζε θάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

 2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 

επηκεηξεκέλεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο 

ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. Ο αλάδνρνο 

πξνζθνκίδεη ππνρξεσηηθά φια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ηνπ γηα πξνκήζεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο θαζνξίδνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΘΩΛ ΟΡΩΛ θαη ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο 

εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξνχληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θαλελφο άιινπ 

άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην.   

 

2.2 ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

Α.Ρ.: 1 

Θνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε  

Θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε κηθξφ ειθπζηήξα κε εμάξηεζε ριννθνπηηθήο 

κεραλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνχξεκα ζε ζαθνχιεο θαη απφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε 

απηνθηλήησλ θαη πεδψλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 22,50 €         (Νινγξάθσο): είθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 
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Α.Ρ.: 2 

Αεξηζκόο ριννηάπεηα  

Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 15,00 €                                      (Νινγξάθσο): δεθαπέληε επξώ 

 

 

 

Α.Ρ.: 3 

Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching)  

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν.  ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 17,50             (Νινγξάθσο): δεθαεπηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

    

  

Α.Ρ.: 4 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα  

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε εξγαιεία ρεηξφο. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ 

ηνπ ριννηάπεηα θαη ε απνκάθξπλζε θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ  επηηξέπεηαη.  

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά):  25,00                                    (Νινγξάθσο): είθνζη πέληε επξώ 

 

 

Α.Ρ.: 5 

Ιίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή   

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)     

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 11,25          (Νινγξάθσο): έληεθα επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 

 

 

 

Α.Ρ.: 6 

Ιίπαλζε θπηώλ κε ηα ρέξηα  

Ζ εξγαζία ιίπαλζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμία 100 g ιηπάζκαηνο θαη ηελ εξγαζία δηαζπνξάο ηνπ 

ζην ιάθθν ηνπ θπηνχ. 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 0,05                                                   (Νινγξάθσο): πέληε ιεπηά 

 

  

Α.Ρ.: 7 

Γηακόξθσζε θόκεο δέλδξσλ ύςνπο κέρξη  4 m  

Γηακφξθσζε θφκεο δέληξνπ χςνπο κέρξη 4m, κε ηελ δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη  θαζψο θαη ηελ δαπάλε ζπζζψξεπζεο 

ησλ πξντφλησλ θνπήο ζε ρψξνπο φπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη 

πεδψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)       

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 8,75         (Νινγξάθσο): νρηώ επξώ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 

  

Α.Ρ.: 8 

Θιάδεκα ζάκλσλ, δηακόξθσζε θόκεο παιαηώλ αλαπηπγκέλσλ ζάκλσλ, ύςνπο πάλσ 

από 1,70m 

Γηακφξθσζε θφκεο ζάκλσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ   απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη ζπζζψξεπζήο ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 

αζθαιήο δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη πεδψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   

ΔΟΩ(Αξηζκεηηθά): 1,50                    (Νινγξάθσο): έλα επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

  

 

Α.Ρ.: 9 

Γηακόξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνύξα κε ρεηξνθίλεην κεραληθό ςαιίδη κπνξληνύξαο  

Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνχξα. Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη ζπζζψξεπζήο ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 

αζθαιήο δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη πεδψλ.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)   

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 0,25                                  (Νινγξάθσο): είθνζη πέληε ιεπηά 

 

 

Α.Ρ.: 10 

Φπηνπξνζηαζία ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ύςνπο κέρξη 4 m  

Θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ κε πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή κπθεηνθηφλσλ, 

εληνκνθηφλσλ ή άιισλ ζθεπαζκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ   

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)     

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 0,20                                              (Νινγξάθσο): είθνζη ιεπηά 

 

Α.Ρ.: 11 

Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα, κε ςεθαζηηθό κεράλεκα κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα  

Θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ κε πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή κε εθαξκνγή βηνινγηθνχ 

ζθεπάζκαηνο εληνκνπαζνγφλσλ λεκαησδψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ  

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)       

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 32,50          (Νινγξάθσο): ηξηάληα δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Α.Ρ.:12 

Δπηζπνξά ριννηάπεηα 

Δπηζπνξά  ριννηάπεηα κε ρξήζε εηδηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ππθλφο θαη θαιχηεξνο ζηελ φςε ριννηάπεηαο, αιιά θαη λα επηιπζνχλ 

πξνβιήκαηα φπσο ε αληνρή ζηε ρξήζε θαη ε θαθή ζηξάγγηζε. Θα γίλεη γξακκηθή δηάζρηζε ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ζε βάζνο 5 ρηι. αλά 7,5 εθ. (ε εθαξκνγή ζα γίλεη ζηαπξσηά) φπνπ 

ηνπνζεηείηαη κείγκα ζπόξνπ (5% microclover trif. repens pirouette, 10% poa pratensis, 20% 

lolium perenne, 30% festuca arudinacea grande II, 35% festuca arudinacea scorpion) θαη 

αθνινπζεί ζπκπίεζε κε θπιίλδξηζκα γηα λα θιείζεη ε νπή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ)   

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 300,00                                        (Νινγξάθσο): ηξηαθόζηα επξώ 

 
 
 

Α.Ρ.: 13 

Άξδεπζε θπηώλ κε επίγεην ζύζηεκα άξδεπζεο, απηνκαηνπνηεκέλν 

Άξδεπζε θπηνχ κε επίγεην ζχζηεκα άξδεπζεο (απηνκαηνπνηεκέλν). Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο 

ηνπ πνηίζκαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ επίγεηνπ δηθηχνπ, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 0,0045        (Νινγξάθσο): ζαξάληα πέληε εθαηνζηά ηνπ ιεπηνύ  

 

 

 

Α.Ρ.: 14 

Άξδεπζε ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο (απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα)  
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Ζ άξδεπζε ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 0,95                             (Νινγξάθσο): ελελήληα πέληε ιεπηά 

 

 

 

 

Α.Ρ.: 15 

Ξξνκήζεηα άκκνπ ρεηκάξξνπ ή νξπρείνπ 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ άκκνπ απφ νξπρείν, πνηακφ ή ρείκαξξν, απ΄ φπνπ επηηξέπεηαη 

λνκίκσο ε ακκνιεςία, θαζαξήο, απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη θνθθνκεηξηθήο 

δηαβάζκηζεο 0,25-2,0 mm           

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3):  

ΔΟΩ (Αξηζκεηηθά): 15,00                                        (Νινγξάθσο): δεθαπέληε επξώ 

 

 

 

                                                                                      Παιαηφ Φάιεξν, 12/6/2017 

 

 

                                                                         ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΑΗ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

               Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                     Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 

 

 

                ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΛΡΩΛΗΑ                                         ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΣΗΕΑΠ 

           Σεκηθόο Κερ/θόο, Βαζκόο Α’                                 ΓE2 Δπνπηώλ, Βαζκόο Α’ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ    

ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ  

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 

 
 

 

Aξηζκ. Κειέηεο:   9/2017 

Δλδεηθη. Πξνππ.: 74.111,70€ 

CPV: 77310000-6: Φύηεπζε θαη ζπληήξεζε 

ρώξσλ πξαζίλνπ 

Δξγαζία:«Δξγαζία ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

Γήκνπ 2017» 

Θ.Α.: 35-6262.011              

 

 

 

Π  Γ Γ Ο Α Φ Ζ     Ξ Ν Σ Ο Δ Ω Π Δ Ω Λ  
 

Άξζξν 1ν:   Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ ππνρξεσηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ βξίζθνληαη ζε πιαηείεο, παηδηθέο 

ραξέο, παξηέξηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

βιάζηεζεο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή κέρξη θαη άξηζηε εμέιημε ηεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

 

Άξζξν 2ν:   Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ ζχληαμε ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηηο δηαηάμεηο ησλ: 

 Λ.3852/2010 

 Λ.3463/2006, άξζξν 209, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ  Λ.4412/2016 

 N.2286/95 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4412/2016 

 Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α‟) 

 

Άξζξν 3ν:   Ππκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Ζ δηαθήξπμε 

β) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

γ) Σν Σηκνιφγην 

δ) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ε) Ζ ηερληθή έθζεζε 

ζη) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 

 

Άξζξν 4ν:   Σξόλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο  
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Ζ εξγαζία μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη νινθιεξψλεηαη ζε δεθαπέληε κήλεο. 

 

Άξζξν 5ν:   πνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηα εμήο: 

1. Δβδνκαδηαία ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο εξγαζίεο 

πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηα πιηθά (θάξκαθα – ιηπάζκαηα – εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

2. Πξνζθφκηζε θαηάζηαζεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο κε ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο.  

3. Παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

4. Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ην 

απαζρνινχκελν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

5. Φέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ αζηηθή απνδεκίσζε απφ αηπρήκαηα ζε ηξίηνπο ή 

απφ βιάβεο – θζνξέο ζε πιηθά, νρήκαηα, δίθηπα, δειεηεξίαζε θιπ. πνπ πηζαλά κπνξνχλ 

λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή εμαηηίαο απηψλ θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη ππφρξενο ν Γήκνο. 

6. Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα πξέπεη κέρξη ηε ρξήζε ηνπο λα δηαηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπο, λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

θάζε ηξίηνπ. 

7. Λα εθηειεί ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη 

δηαηάμεηο, θέξνληαο επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηε κε εθαξκνγή απηψλ.  

8. Λα απαζρνιεί γηα ηελ εξγαζία ηέζζεξα θαη‟ ειάρηζηνλ άηνκα κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

(πιήξνπο απαζρφιεζεο). 

9. Λα ηεξεί ζήκαλζε κε δηαθξηηά κέζα ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο.  

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη δηεξρφκελνη πεδνί θαη 

νρήκαηα, λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ 

αζθαιείαο, επηκεινχκελνο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνχησλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ 

θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζηξίδνληα ζήκαηα 

(FLASH LIGHTS).  

11. Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ βιαζηηθψλ ππνιεηκκάησλ, κε ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ν 

δηαζθνξπηζκφο ηνπο, (δεκαηνπνίεζε, ζπγθέληξσζε ππνιεηκκάησλ ζε ζαθνχιεο) θαη λα 

κελ εκπνδίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη πεδψλ. Ζ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 

θαη Πξαζίλνπ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζεκεία απφζεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα γηα 

ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ηελ Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο. 

12. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
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πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16) 

13.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξνο. 

 

Άξζξν 6ν:  πνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

 

Άξζξν 7ν:  Αλσηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 

είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα (φπσο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ζεηζκνί, θ.α.),  

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν 

εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα 

αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο 

αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα, πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

 

 Άξζξν 8ν:  Αλαζεώξεζε ηηκώλ  

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

 

Άξζξν 9ν: Ρξόπνο πιεξσκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

74.111,70 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα 

κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλεο θαη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

παξερφκελεο εξγαζίαο. 

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Ζ 

ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
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Άξζξν 10ν:  Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ 

ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 11ν:  Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.              

 

                                                                                   Παιαηφ Φάιεξν,  12/6/2017 

 

                                                                    

 

                                                                   ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΑΗ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
                 Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                Ν ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ 

 

 

         ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΛΡΩΛΗΑ                                     ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΣΗΕΑΠ 

       Σεκηθόο  Κερ/θόο, Βαζκόο Α’                               ΓE2 Δπνπηώλ, Βαζκόο Α΄ 
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