
 

 

 

 

 

 

 

Διακιρυξθ Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ  

για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο: 

«Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου Διμου Καρπενθςίου (2022-2024)» 

CPV: 77310000-6, 77312000-0  

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Ρ.Α 24%    139.953,47 € 

ΚΑ: 35.6262.009 
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Καρπενιςι  02/03/2022 
Αρικ. Ρρωτ.: 2715 
 
Αρ. Διακιρυξθσ: 1 / 2022 



 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Διμοσ Καρπενθςίου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Φδρασ 6 

Ρόλθ Καρπενιςι 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 361 00 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL643 

Τθλζφωνο 22373 50020, 22373 50000 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.grammatika@2445.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γραμματίκα Βαςιλικι 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.karpenissi.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Καρπενθςίου και ανικει ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και 
ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε 
τοπικό επίπεδο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.karpenissi.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Καρπενθςίου. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγο ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ και κα βαρφνει τον 
Κωδικό Αρικμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 35.6262.009 του προχπολογιςμοφ του Διμου Καρπενθςίου που ζχει 
προβλεφκεί και διατεκεί με τθν 2121/15-2-22 (Α-565) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 
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Δθμάρχου (απόφαςθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ) με ΑΔΑ: 6ΟΕ1ΩΕΓ-9Ω1 και ΑΔΑΜ:22REQ010058542, 
για τουσ προχπολογιςμοφσ των ετϊν 2022, 2023 και 2024 όπωσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.   

ΚΑΕ 2022 2023 2024 

35-6262.009 70.000,00 € 60.000,00 € 9.953,47 € 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν (παροχι υπθρεςιϊν) που απαιτοφνται 
για τθν:  

 ΟΜΑΔΑ Αϋ Συντιρθςθ  χλοοτάπθτα γθπζδων Ακλθτικοφ Κζντρου   

 ΟΜΑΔΑ Βϋ  Συντιρθςθ  χϊρων πραςίνου τθσ πόλθσ Καρπενθςίου   

 ΟΜΑΔΑ Γϋ Απομάκρυνςθ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ 
πραςίνου του Διμου Καρπενθςίου   

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 11/2022 μελζτθσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κατατάςςετε ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 77310000-6 με τίτλο «Φφτευςθ και ςυντιρθςθ χϊρων πραςίνου και 77312000-0 
με τίτλο «Υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ από αγριόχορτα». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 139.953,47 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 112.865,70 €  ΦΡΑ : 27.087,77.€) και αναλφεται ωσ εξισ: 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΡΑ 24% 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΜΑΔΑ 
Αϋ 

Συντιρθςθ χλοοτάπθτα 
γθπζδων Ακλθτικοφ Κζντρου 

62.247,50 14.939,40 77.186,90 

ΟΜΑΔΑ 
Βϋ 

Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου 
τθσ πόλθσ Καρπενθςίου 

32.355,00 7.765,20 40.120,20 

ΟΜΑΔΑ 
Γϋ 

Απομάκρυνςθ αυτοφυοφσ 
βλάςτθςθσ ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ και χϊρουσ πραςίνου 

του Διμου Καρπενθςίου   

18.263,20 4.383,17 22.646,37 

 ΣΥΝΟΛΟ 112.865,70 27.087,77 139.953,47 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα μποροφν να υποβάλουν προςφορά για μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι 
ακόμθ και για το ςφνολο τθσ εργαςίασ. Οι προςφορζσ κα καλφπτουν τισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ τθσ 
κάκε ομάδασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ.  

Θ διάρκεια των εργαςιϊν είναι για εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ ολόκλθρου του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν εάν δεν 
προκφψουν πραγματικζσ ανάγκεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ II (Μελζτθ 11/2022) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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 Του ν. 4782/2021 (Α' 361) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ 
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει 

 του ν. 3852/2010 (Αϋ87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ιςχφει 

 του ν. 3463/2006 (Α’114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει 

 του ν. 4555/18 (Αϋ/133) περί «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
– Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ 
Ι»+» 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό  ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου 
με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυμβάςεων 
και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ αρικμ. 76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Βϋ) Κοινισ Απόφαςθσ των υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων – Επικρατείασ με κζμα «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΚΘΜΔΘΣ) 

 τθσ αρικμ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453/τΒϋ) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων - Επικρατείασ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

 τθσ αρικμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Αϋ44)» 
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 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014.2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία» 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Επίςθσ των αποφάςεων και  εγγράφων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ιτοι: 

 τθ με αρικμό 11/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τον οριςμό μελϊν επιτροπϊν 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ υπθρεςιϊν κακϊσ και επιτροπϊν διενζργειασ διαγωνιςμϊν των  
γενικϊν υπθρεςιϊν (ΑΔΑ: «6ΑΜΧΩΕΓ-ΕΝΕ») 
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 τθ με αρικμό 11/2022 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου με 
αντικείμενο «Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου Διμου Καρπενθςίου (2022-2024)» 

 το με αρικμό πρωτ. 1847/9.2.2022 πρωτογενζσ αίτθμα του Διμου Καρπενθςίου για τθν εκτζλεςθ 
τθσ υπθρεςίασ, το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 22REQ010025640  

 τθ με αρικμό Α-565 και αρικμό πρωτ. 2121/15-2/22 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, 
με τθν οποία εγκρίνεται θ δαπάνθ θ οποία καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 
22REQ010058542 

 τθ με αρικμό 55/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν α) θ 
διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, β) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και γ) καταρτίςκθκαν οι όροι 
διακιρυξθσ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου Διμου Καρπενθςίου 
(2022-2024)». 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28 Μαρτίου 2022 θμζρα Δευτζρα 
και ϊρα 15.00 μμ.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ ανά ομάδα ωσ παρακάτω:  

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 

1 
ΟΜΑΔΑ Αϋ Συντιρθςθ  χλοοτάπθτα γθπζδων Ακλθτικοφ 
Κζντρου 

155877 

2 
ΟΜΑΔΑ Βϋ Συντιρθςθ  χϊρων πραςίνου τθσ πόλθσ 
Καρπενθςίου 

155878 

3 
ΟΜΑΔΑ Γϋ Απομάκρυνςθ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ πραςίνου του Διμου 
Καρπενθςίου 

155879 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016: ςε μια (1) εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα του Νομοφ Ευρυτανίασ 
(Ευρυτανικά Νζα). 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.karpenissi.gr ςτθν διαδρομι: «Αρχικι ςελίδα Διμου Καρπενθςίου» > ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΘ > 
Ανακοινϊςεισ. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, ςε 
ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016. Εφόςον θ ςφμβαςθ 
υποδιαιρείται ςε τμιματα επιμερίηεται θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων, ανά τμιμα, αναλογικά και με 
βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρικ. πρωτ.: 2712 / 02.03.2022 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ. 

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: Μελζτθ 11/2022 

         ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ 
οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα 
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ 
ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων 
ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό 
τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και 
τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για 
το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ . 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει 
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
που αντιςτοιχεί ςτο 1% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), 
και με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ (άρκρο 72 παρ.1 του Ν.4412/16), ωσ κατωτζρω: 
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ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ 

 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
(ςε €) 

ΟΜΑΔΑ Α 
Συντιρθςθ χλοοτάπθτα γθπζδων 
Ακλθτικοφ Κζντρου 

62.247,50 622,48 

ΟΜΑΔΑ Β 
Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου τθσ πόλθσ 
Καρπενθςίου 

32.355,00 323,55 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Απομάκρυνςθ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ 
ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ 
πραςίνου του Διμου Καρπενθςίου  

18.263,20 182,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 112.865,70 1.128,66 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.   

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 
από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, 
αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ 
παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.  

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
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νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 
ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ 
του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3  Κατ’ εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί 
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι 
ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν 
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ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για 
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα 
και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, 
και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο 
προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα 
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
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ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν 
ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου 
επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 
υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 
 
Ειδικά οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν: 

Ρτυχίο Γεωπόνου / Δαςολόγου ι Τεχνολόγου Γεωπόνου /Δαςολόγου ι 

Ρτυχίο Ρραςίνου (εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ. ι ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων για ζργα κατθγορίασ Ρραςίνου) ι  

Ριςτοποιθτικό επιμελθτθρίου ςτο οποίο αναγράφεται θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα θ οποία 
ςυνάδει με τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ για τθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ κατακζτει προςφορά.  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ  
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

για τθν ομάδα Αϋ  

1. να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ δφο (2) ςυμβάςεισ παρεμφεροφσ αντικειμζνου, 
προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον 15.000,00 € με το ΦΡΑ, τα τελευταία (3) ζτθ, 

2. να διακζτουν για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

 χλοοκοπτικό ελκυςτιρα και  

 κατάλλθλα μθχανιματα τα οποία μποροφν να εκτελζςουν εργαςίεσ: 1) επιςποράσ 
χλοοτάπθτα, 3) αεριςμοφ επιφανείασ χλοοτάπθτα, 4) βακφ αεριςμοφ χλοοτάπθτα. Το 
πλάτοσ εργαςίασ των μθχανθμάτων να είναι τουλάχιςτον 90 cm. 

για τθν ομάδα  Βϋ   

 να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ μία (1) ςφμβαςθ παρεμφεροφσ αντικειμζνου,  τα τελευταία 
(3) ζτθ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι 
κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ 
των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 
ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό 
κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 
αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3.   
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει 
το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να 
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 
ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 
ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ 
παροφςθσ,  

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  
του Ραραρτιματοσ 1. 

Ο οικονομικόσ φορζασ, πρζπει να ςυμπλθρϊςει ζνα ΕΕΕΣ για κάκε μια ομάδα που κα εκδθλϊςει 
ενδιαφζρον, κακϊσ υπάρχει διαφορετικόσ ςυςτθμικόσ αρικμόσ για κάκε ομάδα. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν 
να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ 
του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ 
νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το 
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ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του 
ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ 
τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του 
λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 
3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, 
αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να 
απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν 
γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν 
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά 
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα 
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ. 

Επιτρζπεται θ υποβολι προςφορϊν, όταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν 
καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον 
οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ.  

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. 

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ μθτρϊου.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Ρτυχίο Γεωπόνου / Δαςολόγου ι Τεχνολόγου Γεωπόνου /Δαςολόγου ι 

Ρτυχίο Ρραςίνου (εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων που τθρείται ςτο Υ.Υ.Μ. 
ι ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων για ζργα κατθγορίασ Ρραςίνου) ι  

Ριςτοποιθτικό επιμελθτθρίου ςτο οποίο αναγράφεται θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα θ οποία 
ςυνάδει με τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ για τθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ κατακζτει προςφορά.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

α) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ όταν πρόκειται για δθμόςιο φορζα και ςτθν περίπτωςθ ιδιωτικοφ 
φορζα βεβαιϊςεισ του ιδιωτικοφ φορζα ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και αντίγραφα τιμολογίων 
πλθρωμισ, όπου κα φαίνεται το αντικείμενο τθσ εργαςίασ και ο προχπολογιςμόσ αυτισ. 

β) τεχνικό φυλλάδιο ςτο οποίο αναγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
μθχανιματοσ/μθχανθμάτων για τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ και τιμολόγιο αγοράσ.  

Τα παραπάνω προςκομίηονται κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά». 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 
δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 
τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
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φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 
απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν 
οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 
χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, 
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 
ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ 
προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ 
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φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 
προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ 
του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ 
ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια 
του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται 
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Το ςχετικό ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), προςκομίηεται 
κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι 
Ρροςφορά». 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ (Μελζτθ 
11/2022) τθσ Διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα. Οι προςφορζσ 
κα καλφπτουν τισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ του κάκε τμιματοσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 
36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπ’ 
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αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα: «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 
τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ» 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα 
με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το 
ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι 
Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 
τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, με τα δεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ  
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα 
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του Ν. 4412/2016) και επιςυνάπτονται 
από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 
επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε 
υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν. 
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2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 2798 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον 
οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,  

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999101, 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, 
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«Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ 
μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 
3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου 
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί 
αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το 
εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του 
ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο 
προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου 
να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν 
(εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου 
άρκρου, 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ. 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 
ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
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δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε 
ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+ 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Ρεριγραφι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν βάςει των ηθτοφμενων τθσ 11/2022 μελζτθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ), των υποδομϊν (εξοπλιςμόσ, εμπειρία, προςωπικό κλπ) και των 
μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ προςφερόμενθσ 
υπθρεςίασ.  

Επιπλζον ςτο φάκελο Τεχνικι προςφορά οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν, με 
ποινι  αποκλειςμοφ:  

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςυμφωνοφν πλιρωσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 
11/2022 Μελζτθσ, ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ και δεςμεφονται ότι κα διακζςουν όλα τα 
αναγκαία μθχανιματα, εργαλεία, μζςα, οχιματα και το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 
τθσ υπθρεςίασ όπωσ αυτι αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχθ αυτισ.  

Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ όταν πρόκειται για δθμόςιο φορζα και ςτθν περίπτωςθ ιδιωτικοφ φορζα 
βεβαιϊςεισ του ιδιωτικοφ φορζα ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και αντίγραφα τιμολογίων πλθρωμισ, όπου 
κα φαίνεται το αντικείμενο τθσ εργαςίασ και ο προχπολογιςμόσ αυτισ. 

Τεχνικό φυλλάδιο ςτο οποίο αναγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
μθχανιματοσ/μθχανθμάτων για τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ και τιμολόγιο αγοράσ.  

Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςτθν κατοχι του τα κατάλλθλα μθχανιματα και ςτθρίηεται ςτθν 
ικανότθτα τρίτου φορζα οφείλει να προςκομίςει ςυμφωνθτικό διάκεςθσ και χριςθσ του μθχανιματοσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (διαγωνιηόμενου και τρίτου φορζα). 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα III τθσ διακιρυξθσ: 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ 
άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν, ωσ τιμι προςφοράσ, τθν τιμι με τρία 
(3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που 
προςφζρουν από τον προχπολογιςμό τθσ ΑΜ 11/2022, για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ: με ποςοςτό ζκπτωςθσ 10%  



 

Σελίδα 28 

22,50€ - (22,50€ Χ 10%)  22,50€ - 2,25€  20,250 € 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 
Α.Τ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΘΟΥ 

ΜΟΝ. ΡΟΣ/ΤΑ 
ΕΡΑΝΑ-
ΛΗΨΕΙΣ 

ΣΥΝ. 
ΡΟΣ/ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
Μονάδοσ 
Μελζτθσ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 
(μετά το 
ανωτζρω  
ποςοςτό 

ζκπτωςθσ) 

ΔΑΡΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ  Αϋ (Συντιρθςθ χλοοτάπθτα γθπζδων Ακλθτικοφ Κζντρου)  cpv:77310000-6 

1 

Κοφρεμα 
χλοοτάπθτα 
με μικρό 
ελκυςτιρα 
με 
χλοοκοπτικι 
εξάρτθςθ  

1 ΣΤ 4.8.2 ςτρ. 27 70 1.890,00 22,50 20,250   

 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλλει τθν προςφορά του, για το ςφνολο των απαιτοφμενων 
υπθρεςιϊν τθσ κάκε ομάδασ αναγράφοντασ το ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ αυτισ.  

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί 
ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και 
ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
του Ραραρτιματοσ III (Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ), που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 
με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν υπ’ αρ. 11/2022 
μελζτθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
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ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ 
των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.1.2.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ 
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε 
ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά 
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με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται 
αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του 
ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων 
των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» τθν Ρζμπτθ 31 Μαρτίου 2022 και ϊρα 09.00 πμ.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα 
μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 
ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι 
μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 
γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα 
και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 
προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε 
του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, 
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 
απαράδεκτθσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν 
αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά 
μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το 
χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν.  

Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται 
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του 
τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται 
από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για 
παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ 
χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο 
εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για 
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) 
πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του 
προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 
των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με 
ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά, 
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β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 
δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα 
με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. (άρκρο 105 παρ. 7 του Ν. 4412/2016). 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι 
αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ 
ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ (άρκρο 105 παρ. 8 του Ν. 4412/2016). 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
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(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ 
και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι 
εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 
4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 
άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ 
ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα 
αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ 
ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, 
προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά 
και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
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να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που 
τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν 
επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλιτωσ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, 
αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν 
μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 
ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των 
αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του 
δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου 
Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν 
υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω 
κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι 
τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ 
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι 
απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο 
Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ 
δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό 
τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι 
από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν 
με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό 
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι 
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ 
υπογράφθκε και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται 
αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί 
θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο 
ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ 
άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ 
ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε 
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 
του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα 
προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 
του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ 
οποία κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 
12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ 
παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ 
είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με 
ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό 
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να 
μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ 
άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ *ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 216 του ν. 4412/2016, τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι, άλλωσ, είτε 
τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ είτε τθσ επιτροπισ θ οποία 
ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον θ εν λόγω αρμοδιότθτα προβλζπεται ρθτά ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ+  



 

Σελίδα 41 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που 
δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ 
ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ 
απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια 
διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 



 

Σελίδα 42 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν , ο εν λόγω 
τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων.  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8 % επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν 
αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα 
με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
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ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. 
Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν  περ. (δ) τθσ παροφςασ παραγράφου.  Ειδικότερα: …. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν που προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

δ) Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επιβολισ ποινικισ ριτρασ, για πλθμμελι εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, ίςθσ με τθ ςυμβατικι αξία των εργαςιϊν που κρίνει ότι ο ανάδοχοσ 
εκτελεί πλθμμελϊσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 
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6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ 
παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ 
είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται 
θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ 
οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία και 
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ 
όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από 
τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 
θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ 
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του 
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι 
παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται για 24 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου 
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 
που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016.  
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6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν 
απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα 
ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει 
να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ 
τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι 
παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

 

 

Ο Διμαρχοσ 
 
 
 

Νικόλαοσ Σουλιϊτθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

*Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ). Η ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματώνεται ςτο κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικών φορζων 
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα  

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ   
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι 
ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:   

Ρροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ:  

αρικμό *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ:   

 [][][][]/S [][][][][][]  0000/S 000-0000000 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 
κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό 
επίπεδο) 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

 (π.χ. www.promitheus.gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ+)         www.promitheus.gov.gr 

Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι 
θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 49 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 

Α.Φ.Μ.: 998895715 

Δικτυακόσ τόποσ: www.karpenissi.gr 

Ρόλθ: Καρπενιςι 

Οδόσ και αρικμόσ: Φδρασ 6 

Ταχ. κωδ.: 36100 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Βαςιλικι Γραμματίκα 

Τθλζφωνο: 2237350020 

Ηλ. ταχ/μείο: v.grammatika@2445.syzefxis.gov.gr 

Χϊρα: GR 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

Τίτλοσ: «Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου Διμου Καρπενθςίου (2022-2024)»  

Σφντομθ περιγραφι: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν (παροχι 
υπθρεςιϊν) που απαιτοφνται για τθν:   

ΟΜΑΔΑ Αϋ Συντιρθςθ χλοοτάπθτα γθπζδων Ακλθτικοφ Κζντρου  

ΟΜΑΔΑ Βϋ Συντιρθςθ χϊρων πραςίνου τθσ πόλθσ Καρπενθςίου  

ΟΜΑΔΑ Γϋ Απομάκρυνςθ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ πραςίνου 
του Διμου Καρπενθςίου  

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα: 2715/2.3.2022 

 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

Ναι / Πχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ. αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

http://www.karpenissi.gr/
mailto:v.grammatika@2445.syzefxis.gov.gr
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Ναι / Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι  
ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο εγκεκριμζνων 
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ+; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ 
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
- 
Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
- 
Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 
- 
Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Ναι / Πχι 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 
- 
Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
- 
Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
Απάντθςθ: 
 
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 
Πνομα: 
Επϊνυμο: 
Ημερομθνία γζννθςθσ: 
Τόποσ γζννθςθσ: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: 
Ρόλθ: 
Χϊρα: 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 
 
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί 
ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
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Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
 
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ 
Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των 
λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
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.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Διαφκορά 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Απάτθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
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- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
 
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 
Καταβολι φόρων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
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δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 
 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου  
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
κοινωνικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
εργατικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ρτϊχευςθ 
Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
-  
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
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δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 
επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 
ςφμβαςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόκτθςθ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) 
δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο 
τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
 
Α: Καταλλθλότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν προκιρυξθ /γνωςτοποίθςθ. 
 
Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. οι 
οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ 
απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 
 
Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. οι 
οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ 
απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν προκιρυξθ /γνωςτοποίθςθ. 
Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: παροχι υπθρεςιϊν είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 
Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: Κατά 
τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσ παραλιπτεσ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν 
τθν τεκμθρίωςθ πείρασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
Ρεριγραφι 
- 
Ροςό 
Ημερομθνία Ζναρξθσ - Ημερομθνία Λιξθσ 
.. - .. 
Αποδζκτεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων 
Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων κατζχονται από: α) τον ίδιο τον 
πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
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προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ) β) τα διευκυντικά 
ςτελζχθ του: 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ροςοςτό υπεργολαβίασ 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 
το ακόλουκο μζροσ (δθλαδι ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει αποφαςίςει να ανακζςει μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω μζρουσ, τότε κα πρζπει 
να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕΣ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ II, ενότθτα Γ 
ανωτζρω. 
Ρροςδιορίςτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
 

Λιξθ 
Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να το πράξει+ ι 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 
παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 
ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ IV 
του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – 11/2022 ΜΕΛΕΤΗ  

 

             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Α.Μ: 11 /2022 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (2022-2024) 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 139.953,47 επξώ 

CPV ΟΜΑΓΑ Α΄ & Β΄: 77310000-6, 

CPV OMADA Γ΄: 77312000-0 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ 

 



 

Σελίδα 69 

 

       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο: 11 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ 

                Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024)  

 

Πξνϋπ.: 139.953,47 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv:77310000-6, 77312000-0 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά εξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

ΟΜΑΓΑ Α΄ (πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ) 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ) 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Απνκάθξπλζε απηνθπνχο βιάζηεζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη  

                       ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ) 

 

Ζ Οκάδα Α΄ (πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ) αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 

ριννηάπεηα ησλ δχν γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ γεπέδνπ ξίςεσλ ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 27,00 ζηξεκκάησλ. ηα γήπεδα απηά ζα γίλνπλ αλάινγα ηελ επνρή θαη ηελ αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα νη παξαθάησ εξγαζίεο:  

Κνύξεκα κε ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα, ζε ζηεγλφ ριννηάπεηα θαη χςνο θνπξέκαηνο 3-5 εθ., απφ 

Απξίιην έσο Οθηψβξην ελδεηθηηθά θάζε εβδνκάδα, εθηφο θαη αλ απαηηείηαη ζπρλφηεξα ιφγσ 

πξνπφλεζεο ή αγψλα, ζπλνιηθά (35) ηξηάληα πέληε επαλαιήςεηο αλά έηνο. 

Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθά ζε (3) ηξεηο επαλαιήςεηο αλά έηνο κε ζχλζεην (θνθθψδεο) 

ιίπαζκα, βξαδείαο απνδέζκεπζεο αδψηνπ θαη ζε πνζφηεηα 20-30 θηιά ην ζηξέκκα. Οη ιηπάλζεηο ζα 

γίλνπλ άλνημε, αξρέο θαινθαηξηνχ θαη αξρέο θζηλνπψξνπ. 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ 

ζε (2) δύν επαλαιήςεηο αλά έηνο, φπνπ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα θαη ζε έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ.  

Αεξηζκόο ριννηάπεηα ζε (2) δύν επαλαιήςεηο αλά έηνο. Ο αεξηζµφο ζα γίλεη µε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

κεραλεκάησλ πνπ ζα δηαζέηνπλ επηµήθε εμαξηήκαηα, ηα νπνία εηζεξρφκελα ππφ θιίζε ζην έδαθνο 

δεκηνπξγνχλ δηφδνπο γηα ηελ θαιχηεξε θπθινθνξία ησλ πγξψλ θαη αέξησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ην ξηδηθφ ζχζηεκα, ζε βάζνο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο.  

Αξαίσκα ριννηάπεηα ζε (2) δύν επαλαιήςεηο αλά έηνο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν θαζαξηζκφο 

θαη ε απνκάθξπλζε απφ ην ριννηάπεηα ηνπ ζηξψκαηνο (thatch) πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη είλαη ην ζχλνιν ησλ δψλησλ θαη λεθξψλ βιαζηψλ, θνκκέλσλ θχιισλ, ξηδψλ θ.ιπ. κεηαμχ 

δψλεο βιάζηεζεο θαη επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, µε ηε βνήζεηα εηδηθψλ κεραλεκάησλ επηθαλεηαθνχ 

αεξηζκνχ ριφεο. 

Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα γηα ηελ κηθξή πεξηνρή ησλ εζηηψλ θαη ζε έθηαζε 

εκβαδνχ 0,3 ζηξεκκάησλ αλά έηνο, ηέινο άλνημεο ή αξρέο θαινθαηξηνχ. 
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Γηαλνκή άκκνπ πνηακνύ ή ρεηκάξξνπ γηα ηελ θάιπςε ηφζν ησλ νπψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηνλ 

αεξηζκφ ηνπ ριννηάπεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ αεξηζκνχ θαη ηεο ζηξάγγηζεο, φζν θαη 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηπρφλ αλσκαιηψλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ριννηάπεηα (πνζόηεηα 54 θπβηθά κέηξα). 

Δπηζπνξά κε ρξήζε εηδηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ριννηάπεηα θαη 

ζε έθηαζε εκβαδνχ έσο 20 ζηξεκκάησλ, ηελ άλνημε φηαλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σνπνζέηεζε ηξσθηηθνθηόλσλ δνισκάησλ ζε πάζηα (ινπθνχκη) κε δξαζηηθή νπζία: bromadiolone 

0.005 % β/β Καζαξφηεηα: 96.9 %, ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία 

(πνζόηεηα 40 θηιά αλά έηνο). 

Σν πξφγξακκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα θαηαξηίδεηαη εμαξρήο θαη ζα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γεπέδσλ. 

Ο αλάδνρνο γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (νρήκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία). Πξέπεη δε απαξαηηήησο λα δηαζέηεη 

ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα θαη θαηάιιεια κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο 

επηζπνξάο, αεξηζκνχ επηθαλείαο θαη βαζχ αεξηζκνχ ριννηάπεηα. Δπίζεο γηα φζεο απφ ηηο αλσηέξσ 

πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο απαηηείηαη ε ρξήζε γεσξγηθνχ ειθπζηήξα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απηφο ζα 

πξέπεη λα θέξεη ηξνρνχο θαηάιιεινπο γηα ηελ θίλεζή ηνπ πάλσ ζην ριννηάπεηα. 

 

 

Ζ Οκάδα Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ πόιεο Καξπελεζίνπ) αθνξά ζηε ζπληήξεζε ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Καξπελεζίνπ φπσο πάξθα, πιαηείεο, θφκβνη θ.ιπ. 

 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ριννηάπεηα: 

Α/Α Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε ριννηάπεηα 
Δκβαδό 

(ζηξεκ.) 

Μεράλεκα 

θνπξέκαηνο 

ριννηάπεηα 

1 Υψξνο πξαζίλνπ ζην «Κεθαιφβξπζν» πνπ είλαη 

θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα 
6,62 

κηθξφο ειθπζηήξαο 

κε ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε 

2 Αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο (λφηην ηκήκα) 2,16 

3 Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ 5,2 

ύλνιν εκβαδνύ:  13,98 

4 Κφκβνο ζηελ ζέζε «Ρίδσκα» 0,1 

βελδηλνθίλεηε 

ριννθνπηηθή 

κεραλή 

5 Πάξθν Καθαληάξε 0,29 

6 Πάξθν ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπφηζαξε 0,16 

7 Πάξθν Καηζαληψλε 0,8 

8 Πάξθν Μπαθνγηάλλε 0,4 

9 Απιή ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ 0,1 

10 Πάξθν πιεζίνλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 0,9 

11 
ηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ νδψλ: Εελνπνχινπ, Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο, Αζαλ. Καξπελεζηψηε ζηνπο ρψξνπο πνπ 

ππάξρνπλ θπβφιηζνη κεηαμχ ησλ δέλδξσλ 

1,0 

12 Απιή Παηδηθνχ ηαζκνχ θάησ απφ ην Γεκαξρείν 0,13 

ύλνιν εκβαδνύ:  3,88 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΑΗ 17,86 

 

ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο:  

Κνύξεκα ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε, 

ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) επαλαιήςεηο αλά έηνο πνπ ελδεηθηηθά θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΜΖΝΑ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΤΡΔΜΑ    1 2 3 2 2 2 1 1  14 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνπξεκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επνρή θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ν 

ριννηάπεηαο ηνπ θάζε ρψξνπ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζα 

ππεξεζίαο. 

Σν θνχξεκα ζα γίλεηαη φηαλ ε ριφε απνθηά χςνο 8-10 εθ. ζε ζηεγλφ ριννηάπεηα ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θνκκέλνπ ρφξηνπ θαη λα κελ κέλεη ζην έδαθνο. Σν χςνο θνπξέκαηνο ζα 

θπκαίλεηαη απφ 3-5εθ. 

Δπίζεο ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα πεξηιακβάλεη θαη ην θνχξεκα κε ρνξηνθνθνπηηθφ κεράλεκα 

(κε κεζηλέδα) γχξσ απφ ηνπο ζάκλνπο ηηο άθξεο ηνπ ριννηάπεηα θαη γεληθά θάζε πεξηνρήο πνπ δελ 

κπνξεί λα πιεζηάζεη ην ριννθνπηηθφ κεράλεκα. 

Σα ππνιείκκαηα ηνπ ριννηάπεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα ζα απνκαθξχλνληαη κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ. Δπίζεο ηηο φπνηεο δεκηέο πξνθιεζνχλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ή ζην θπηηθφ πιηθφ απφ ηηο 

εξγαζίεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη ρσξίο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο. 

Αεξηζκόο ριννηάπεηα ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ, κία (1) εθαξκνγή αλά έηνο. 

Αξαίσκα ριννηάπεηα ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ, κία (1) εθαξκνγή αλά έηνο. 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα: Σν βνηάληζκα ζα γίλεη ρεηξσλαθηηθά, έσο ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο ζηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά (επηζπνξά) φπνπ απηφο έρεη θζαξεί θαη έρεη  απνθαιπθζεί ην 

εδαθηθφ ππφζηξσκα, κία (1) θνξά άλνημε ή θζηλφπσξν, ζε έθηαζε έσο έλα (1) ζηξέκκα. 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη  θαιπκκέλνη κε ζάκλνπο – δέλδξα – θαιισπηζηηθά θπηά 

Α/Α Υώξνη πξαζίλνπ κε ζάκλνπο – δέλδξα –θαιισπηζηηθά θπηά 

1 ηνλ θφκβν θαη πάλσ απφ ην ηνηρίν ζηε ζέζε «Ρίδσκα» 

2 
ηηο δελδξνζηνηρίεο  επί ησλ νδψλ Εελνπνχινπ, Αζ. Καξπελεζηψηε θαη Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο 

3 ηα παξηέξηα ζην παιηφ ΚΣΔΛ θαη ζην παξθηλγθ πάλσ απφ ηελ πηάηζα ησλ ηαμί 

4 
ην παξηέξη ζηηο ζθάιεο ζηελ νδφ Κνηζηκπνχ θαη  

ζηηο ηξηαληαθπιιηέο απέλαληη απφ ην παιηφ Γεκαξρείν 

5 ην παξθηλγθ ζηελ παιηά Λατθή αγνξά 

6 ην παξθάθη (Γαιαλνχ) πάλσ απφ ην 2
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν 

7 ην παξηέξη ηεο Γεκνηηθήο Λατθήο Αγνξάο 
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Οη ρψξνη απηνί θαιχπηνπλ επηθάλεηα πεξίπνπ 3 ζηξεκκάησλ θαη απαηηνχλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα κε ρξήζε ηζάπαο (ζθάιηζκα) 

Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη ψζηε λα αθαηξείηαη φιε ε ξίδα ηνπ δηδαλίνπ, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη ην ρψκα. 

ηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα φπνπ ππάξρεη ζράξα δέλδξνπ ζα αθαηξείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλαηνπνζεηείηαη.   

Σα ζθαιίζκαηα ζα γίλνπλ ην πξψην δεθαήκεξν Μαΐνπ, Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ, δειαδή 

ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο αλά έηνο. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία ελδέρεηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα ρφξηα ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξδεπζε κε βπηίν 

Ζ άξδεπζε ζα γίλεηαη κε βπηίν ζηελ δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην θαινθαίξη κία 

θνξά ην δεθαπελζήκεξν θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα θπηεπηνχλ επνρηαθά θπηά (πρ ζηηο δαξληηληέξεο θαη 

ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηε ζέζε «Νεξάηδα» θ.ιπ.) δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε ζπρλφηεηα ησλ πνηηζκάησλ 

Γηα ηελ πνηνηηθή απνδνρή ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη ηα θπηά λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα ησλ πνηηζκάησλ. 

Φύηεπζε θπηώλ 

Θα γίλεη θχηεπζε θπηψλ κε νκνηνκνξθία ρξσκαηηζκνχ ελδεηθηηθά ζηνπο εμήο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε 

πνζφηεηεο αλά έηνο: 

 

ηνλ θόκβν ζηελ ζέζε «Ρίδσκα». 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Καηεθέο ή άιπζν Μάηνο 200 Π2 

2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 200 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηηνο 200 Π1 

 

ηελ θεληξηθή πιαηεία Καξπελεζίνπ 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

8 ηα παξηέξηα ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ 

9 ηηο δαξληηληέξεο θαη ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηελ ζέζε «Νεξάηδα» 

10 ην πεδνδξφκην απφ ηε Βαζηθή βηβιηνζήθε έσο ην Γπκλάζην Καξπελεζίνπ 

11 ηα παξηέξηα ζην Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ θαη ζην Πάξθν Καηζαληψλε 

12 ηε λεζίδα ζηελ ζέζε θνληά ζην νππεξ Μαξθεη LIDL 

 ηε δελδξνζηνηρία ηεο νδνχ Ν. Εέξβα 

13 ηε δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 

14 ηε λεζίδα απέλαληη απφ ην πάξθν Καξαπηπέξε 

15 
ηηο ζέζεηο θχηεπζεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ηεο Αλαηνιηθήο εηζφδνπ ηεο πφιεο 

θαη ζηα δπν ξεχκαηα 

16 ην παξθηλγθ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ 

17 ην παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο 



 

Σελίδα 73 

1 Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα) Μάηνο 100 Π2 

2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 100 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηηνο 200 Π1 

 

ηηο δαξληηληέξεο θαη ηα παξηέξηα ζηελ γέθπξα ζέζε «Νεξάηδα» 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα) Μάηνο 100 Π2 

2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 100 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηην 100 Π1 

 

Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ θπηψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη κπνξεί λα αιιάμεη κε ππφδεημε ηεο 

επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο κε είδε θπηψλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη αμίαο.  

 

ε νπνηαδήπνηε ζέζε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

Φχηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ5 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία) ηεκάρηα 20 θαη ππνζηχισζε κε παζζάινπο χςνπο πάλσ απφ 2,5κ. 

Φχηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ6 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία) ηεκάρηα 10 θαη ππνζηχισζε κε παζζάινπο χςνπο πάλσ απφ 2,5κ. 

Φχηεπζε ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ3 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία) 

ηεκάρηα (160). 

Φχηεπζε ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ4 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία) 

ηεκάρηα (40). 

Φχηεπζε αξσκαηηθώλ θπηώλ θαηεγνξίαο Π2 (ηεκάρηα 200). 

Όια ηα θπηά ζα πξέπεη λα είλαη πγηή θαη εχξσζηα, αληίζηνηρα ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, 

απαιιαγκέλα απφ ελδείμεηο ή ζπκπηψκαηα κπθεηνινγηθψλ ή εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ, θαζψο θαη 

απφ ελδείμεηο πιεκκεινχο ιίπαλζεο θαη ζξέςεο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θπηνδνρεία, ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο γηα κεηαθχηεπζε κε πινχζηα βιαζηηθή αλάπηπμε θαη ξηδηθφ ζχζηεκα θαιά 

αλεπηπγκέλν. Σα δέλδξα λα είλαη επζπηελή, πγηή κε πινχζηα θφκε. 

 

Σνπνζέηεζε απσζεηηθνύ εξπεηώλ ζηνλ Α΄& Β΄ Παηδηθό ηαζκό 

Θα ηνπνζεηεζνχλ απσζεηηθά θηδηνχ κε θπζηθέο νπζίεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο (πνζόηεηα 12 θηιά αλά έηνο). 

 

 

 

Ζ Οκάδα Γ΄ (Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ 

ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ) αθνξά εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνςίισζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηεο πφιεο θαη ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο θαη θαιήο 

εηθφλαο ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο. Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη νη 

παξαθάησ:  

Κνπή ρόξησλ (βνηάληζκα) ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ 

κεραλήκαηνο πεδνχ ρεηξηζηή ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ, Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ, 

δειαδή ζε ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο αλά έηνο. 

Σν βνηάληζκα πεξηιακβάλεη ηελ θνπή ρφξησλ ζε ρψξνπο κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη ζε επηθάλεηεο πνπ δελ 

έρνπλ θπηεπηεί. 

Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα λα απνηξέπεηαη ηξαπκαηηζκφο ή 

θαηαζηξνθή θπηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαη 

αζθάιεηαο (ζήκαλζε, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ), έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 
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πξφθιεζεο νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή θζνξάο, είηε ζε άλζξσπν είηε ζε δεκφζηα ή ηδησηηθή 

πεξηνπζία. 

Κξηηήξην πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο, βνηαλίζκαηνο κε βελδηλνθίλεην κεράλεκα, είλαη ε θνπή ησλ 

ρφξησλ ζε ρακειφ χςνο θάησ ησλ 5 εθ. 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε απηνθπή βιάζηεζε 

 

Α/Α 
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε αγξηόρνξηα 

Δκβαδό 

(ζηξεκ.) 

1 Πεξηκεηξηθά ηνπ παξθηλγθ, γεπέδνπ 5ρ5 πάλσ απφ ην Γεκαξρείν 0,75 

2 ηα ηξίγσλα κεηαμχ ησλ νδψλ Παπαληθνιάνπ θαη Κψζηα Λεπεληψηε 2,00 

3 ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ αλαηνιηθά ηεο ηαβέξλαο «Ζ Εσή» 0,38 

4 ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ απέλαληη απφ ην θαθελείν «Φνχθεο» 0,30 

5 ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ αλαηνιηθά ηεο νηθίαο ηαζφπνπινπ Ησάλλε 0,80 

6 ην ηξίγσλν κεηαμχ ησλ νδψλ Αξηζηνηέινπο θαη Παπαληθνιάνπ 1,00 

7 
Αλαηνιηθή είζνδν ηεο πφιεο ζην βφξεην πξαλέο κεηαμχ ησλ νδψλ 

Αξηζηνηέινπο θαη Γ. Γελλεκαηά (απφ ην παιιφκελν θαλάξη κέρξη ην 

θαθελείν Άθξνλ) 

3,50 

8 ην ρψξν πξαζίλνπ ηνπ Πάξθνπ Καξαπηπέξε 2,00 

9 ην πξαλέο κεηαμχ θφκβνπ θαη επηρείξεζεο «Δχδπκνλ» 1,00 

10 ην ρψξν θάησ απφ ηελ Γ. Γελλεκαηά 10,00 

11 ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Ξεξηά πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο κε ηελ παηδηθή ραξά 

ζηελ νδφ Λεπθάδαο 
0,80 

12 ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Ξεξηά κεηαμχ ησλ νδψλ Κεξθχξαο θαη Σήινπ, 

Κεξθχξαο θαη Κπζήξσλ 
3,40 

13 ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κεηαμχ ησλ νδψλ Υξπζήο Καηζάκπα θαη 

Καξαπηπέξε (πξηλ ηελ εθβνιή ζην ρείκαξξν Κιαξσηφ) 
2,00 

14 ην ρψξν πξαζίλνπ ηνπ θηηξίνπ ΚΓΑΠ-ΑΜΔΑ 2,00 

15 ην παξθάθη θάησ απφ ηηο πξψηεο εξγαηηθέο θαηνηθίεο 0,70 

16 Παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο 0.80 

17 

ην ρψξν ηνπ Κεθαιφβξπζνπ πνπ επεθηείλεηαη  απφ ηελ παιηά ηαβέξλα θαη 

ηηο ιίκλεο έσο ηελ πεξίθξαμε κε ηνλ πέηξηλν ηνίρν, γχξσ απφ ην γήπεδν ηέληο, 

δεμηά απφ ην εμνρηθφ θέληξν θαη ηνλ ρψξν πάλσ απφ ηελ παιηά ηαβέξλα φπνπ 

είλαη θπηεκέλα δέλδξα 

10,00 

18 ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ 14,00 

19 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 1,50 

20 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ Καξπελεζίνπ 4,50 

21 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 1,00 

 ύλνιν εκβαδνύ: 62,43  

 

Κιάδεκα ησλ ζάκλσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ (ζπλνιηθό κήθνο: 2.500 κέηξα) ζε κία επέκβαζε αλά έηνο.  



 

Σελίδα 75 

ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηνπ «Κεθαιόβξπζνπ» ζα γίλνπλ ηα εμήο: 

 Καζαξηζκόο από θύιια, μεξά αγξηόρνξηα, θιαδηά θ.ιπ. ζην ρψξν πνπ επεθηείλεηαη  απφ ηελ παιηά 

ηαβέξλα θαη ηηο ιίκλεο έσο ηελ πεξίθξαμε κε ηνλ πέηξηλν ηνίρν, γχξσ απφ ην γήπεδν ηέληο, δεμηά απφ 

ην εμνρηθφ θέληξν θαη ηνλ ρψξν πάλσ απφ ηελ παιηά ηαβέξλα φπνπ είλαη θπηεκέλα δέλδξα ζε κία 

επέκβαζε αλά έηνο. (Δκβαδό επηθάλεηαο: 12 ζηξέκκαηα). 

 Καζαξηζκόο ησλ 2 ηερλεηώλ ιηκλώλ κε άδεηαζκα λεξψλ θαη θαζαξηζκφο ηνπ ππζκέλα θαη ησλ 

ηνηρσκάησλ ησλ ιηκλψλ κία επέκβαζε αλά έηνο.   

 Κνπή ησλ ρόξησλ κε ρξήζε θαηαζηξνθέα (Δκβαδφ επηθάλεηαο: 20 ζηξέκκαηα) θαη θνπή θιαδηώλ ηα 

νπνία έρνπλ εηζέξζεη ζηνλ δξφκν (απφ ην μπινπξγηθφ εξγνζηάζην «Σζνπθαιά» έσο ην 

«Κεθαιφβξπζν»). Ζ εξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ 

νρεκάησλ ηελ πεξίνδν ηεο εθδήισζεο «Μπνηζάξηα» θαη ζα γίλεη ζε κία επέκβαζε αλά έηνο.   

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ (θιαδεπηηθά, ζακλνθνπηηθά, 

ριννθνπηηθά, θπζεηήξεο θχιισλ, θνξηεγφ θ.ιπ.) γηα λα θέξεη ζε πέξαο ηελ εξγαζία. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θιαδέκαηνο θαη ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ (ρφξηα, θιαδηά, μχια θ.ιπ.) 

απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα γίλεηαη άκεζα ηελ ίδηα εκέξα. 

Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία θνπήο ρφξησλ ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δηαθνξεηηθή επηινγή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή 

ρψξσλ πξαζίλνπ θαζψο θαη ζηελ ζπρλφηεηα, ζηελ ζεηξά θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ (κέζα 

ζηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

 

ε εβδνκαδηαία βάζε ν αλάδνρνο ηεο θάζε νκάδαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία, γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ πινπνίεζε θαη λα παξαδίδεη θχιιν απφ ην εκεξνιφγην, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί, 

φπνηε απηφ δεηεζεί. 

 

Οη εξγαζίεο ζα αξρίζνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα δηαξθέζνπλ 24 κήλεο. 

 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ εάλ απηφ δελ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

 

 

 Καξπελήζη 26/01/2022 

 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 
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                 Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024) 

 

Πξνϋπ.: 139.953,47 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv:77310000-6, 77312000-0 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/

Α 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Α.

Σ. 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 
ΜΟΝ. 

ΠΟ/

ΣΑ 

ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΔΙ 

ΤΝ. 

ΠΟ/ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ζε επξώ 

ΟΜΑΓΑ Α΄ (πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ) 

                    

1 

Κνχξεκα ριννηάπεηα κε κηθξφ 

ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε  

1 Σ 4.8.2 ζηξ. 27 70 1.890,00 22,50 42.525,00 

2 
Λίπαλζε ριννηάπεηα, 

ρεηξνλαθηηθή  
2 Σ 3.4 ζηξ. 27 6 162,00 11,25 1.822,50 

3 
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε  

ρξήζε δηδαληνθηφλσλ 
3 Σ 7.2 ζηξ. 5 4 20,00 20,00 400,00 

4 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 4 Σ 10 ζηξ. 27 4 108,00 15,00 1.620,00 

5 
Αξαίσκα ριννηάπεηα 

(θαζαξηζκφο, thatching) 
5 Σ 11 ζηξ. 27 4 108,00 17,50 1.890,00 

6 

Δγθαηάζηαζε 

πξνπαξαζθεπαζκέλνπ 

ριννηάπεηα 

6 Δ 13.2 ζηξ. 0,3 2 0,60 5.500,00 3.300,00 

7 
Πξνκήζεηα άκκνπ ρεηκάξξνπ ή 

νξπρείνπ 
7 Γ 16 m

3
 54 1 54,00 15,00 810,00 

8 Δπηζπνξά ριννηάπεηα 8 
Δ 13.1 

(ρεη.) 
ζηξ. 20 1 20,00 450,00 9.000,00 

9 

Σξσθηηθνθηφλν δφισκα ζε 

πάζηα (Λνπθνχκη)   (πζθεπαζία 

5 Kgr)   

9   ηεκ. 8 2 16,00 55,00 880,00 

            ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α: 62.247,50 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ) 

10 

Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, 

δηεηή, βνιβψδε, θιπ θπηά 

θαηεγνξίαο Π1  

10 Γ 6.1 ηεκ. 500 2 1000 0,85 850,00 

11 

Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, 

δηεηή, βνιβψδε, θιπ θπηά 

θαηεγνξίαο Π2  

11 
Γ 6.2 

(ζρεη.) 
ηεκ. 1000 2 2000 2,50 5.000,00 

12 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 12 Γ 1.5 ηεκ. 10 2 20 45,00 900,00 

13 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 13 Γ 1.6 ηεκ. 5 2 10 80,00 800,00 

14 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 14 Γ 2.3 ηεκ. 80 2 160 7,40 1.184,00 

15 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 15 Γ 2.4 ηεκ. 20 2 40 14,00 560,00 

16 

Φχηεπζε κε ην άλνηγκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνσδψλ 

θπηψλ θαη βνιβψλ 

16 Δ 9.1 ηεκ. 1500 2 3000 0,40 1.200,00 
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17 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια 

ρψκαηνο 4,5-12 lt 
17 Δ 9.5 ηεκ. 100 2 200 1,30 260,00 

18 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια 

ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt 
18 Δ 9.7 ηεκ. 15 2 30 4,00 120,00 

19 

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ 

αμία ηνπ παζζάινπ πάλσ απφ 2,5 

κ 

19 Δ 11.1.2 ηεκ. 15 2 30 4,00 120,00 

20 

Κνχξεκα ριννηάπεηα κε 

βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή 

κεραλή 

20 Σ 4.8.1 ζηξ. 3,88 28 108,64 27,50 2.987,60 

21 

Κνχξεκα ριννηάπεηα κε  κηθξφ 

ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε 

21 Σ 4.8.2 ζηξ. 13,98 28 391,44 22,50 8.807,40 

22 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 22 Σ 10 ζηξ. 10,00 2 20,00 15,00 300,00 

23 
Αξαίσκα ριννηάπεηα 

(θαζαξηζκφο, thatching) 
23 Σ 11 ζηξ. 10,00 2 20,00 17,50 350,00 

24 
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα 

ρέξηα 
24 Σ 7.1 ζηξ. 10,00 4 40,00 25,00 1.000,00 

25 
Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε 

ζπνξά 
25 Δ 13.1  ζηξ. 1,00 2 2,00 2.000,00 4.000,00 

26 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα   26 Σ 6.1 ζηξ. 3,00 4 12,00 90,00 1.080,00 

27 Άξδεπζε θπηψλ κε βπηίν 27 Σ 2.1.1 ηεκ. 2000 20 40000 0,0625 2.500,00 

28 
Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο 

νπζίεο ζε ζπζθεπαζία 0,6 Kgr 
28   ηεκ. 12 2 24 14,00 336,00 

             ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β: 32.355,00 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ) 

29 

Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην 

ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ 

ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, 

πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο 

29 Σ 6.3.2  ζηξ. 62,43 8 499,44 30,00 14.983,20 

30 

Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε 

κπνξληνχξα κε απηνθηλνχκελα 

κέζα 

30 Σ 4.6.1 m 2500 2 5.000,00 0,10 500,00 

31 

Καζαξηζκφο ρψξνπ θπηψλ ζε 

άιζε, πάξθα, πιαηείεο θαη 

ειεχζεξνπο ρψξνπο  

31 
Σ 8.1.1 

(ρεη.) 
ζηξ. 12 2 24,00 20,00 480,00 

32 
Kαζαξηζκφο ησλ 2 ηερλεηψλ 

ιηκλψλ ζην Κεθαιφβξπζν 
32   ΚΑ 1 2 2,00 500,00 1.000,00 

33 

Κιάδεκα δέλδξσλ απφ 

Ξπινπξγηθφ εξγνζηάζην 

Σζνπθαιά έσο Κεθαιφβξπζν 

33   ΚΑ 1 2 2,00 300,00 600,00 

34 

Βνηάληζκα κε απηνθηλνχκελν 

κεράλεκα ζην ρψξν ζηάζκεπζεο 

ζην Κεθαιφβξπζν  

34 Σ 6.4 ζηξ. 20 2 40,00 17,50 700,00 

            ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ: 18.263,20 

   

 ΤΝΟΛΟ: 112.865,70 

ΦΠΑ 24%: 27.087,77 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 139.953,47 
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Οη πνζφηεηεο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο θαη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία δχλαηαη λα ηηο 

ηξνπνπνηήζεη (απμνκεηψζεη), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζρεηηθέο αλάγθεο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ θάζε 

θνξά, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δπίζεο ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ εάλ απηφ 

δελ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

 

 Καξπελήζη  26/01/2022 

 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 

 

Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο:  11 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ 

                Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024 )                                   

 

Πξνϋπ.: 139.953,47 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv: 77310000-6 , 77312000-0 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

Άξζξν 1
Ο

 : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ:  

 ΟΜΑΓΑ Α΄ πληήξεζε  ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ   

 ΟΜΑΓΑ Β΄ πληήξεζε  ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ   

 ΟΜΑΓΑ Γ΄ Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη  

                            ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ  

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

(νρήκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ κειέηε εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 2
Ο

 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ: 

 Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7.6.2010/ηΑ΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α» Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η (ΦΔΚ 133/19.7.2018/ηΑ΄). 

 Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 /8.6.2006/ηΑ΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/8.8.2016/ηΑ΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 N.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204 /15.9.2011/ηΑ΄). 

 Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» 

θη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112 /13-07-10/ηΑ΄). 

 Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ην 

Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 

Άξζξν 3
Ο

:πκβαηηθά ζηνηρεία 



 

Σελίδα 80 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ζ χκβαζε 

2. Ζ Γηαθήξπμε  

3. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 

5. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

6. Σν Σηκνιφγην 

7. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 4
Ο

: Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο-Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο.  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί 

ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 

αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.  

Καηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ην αλεθηέιεζην πνζφ ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 5
Ο

: Πξνϋπνινγηζκόο θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ (δηάξθεηαο 24 κελψλ), εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 139.953,47 επξψ (€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 35-6262.009 ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ιήθζεθε ππφςε «Ο Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ 

Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, αξ. 

απφθαζεο ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ Β΄ 1746 /19.01.2017). 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 φπσο ηζρχεη. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο είηε γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, είηε γηα νκάδα/εο απηήο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηηο 

ηηκέο κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ εάλ δελ 

πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 

Άξζξν 6
Ο 

: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό – Καηαιιειόηεηα άζθεζεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  

νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

Πηπρίν Γεσπφλνπ / Γαζνιφγνπ ή Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ /Γαζνιφγνπ ή 
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Πηπρίν Πξαζίλνπ (εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζην 

Τ.Τ.Μ. ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ) ή  

Πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

ζπλάδεη κε ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέηεη πξνζθνξά.  

 

Άξζξν 7
Ο

 : Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα  

Α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα Α΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη:  

 λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο δχν (2) ζπκβάζεηο παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 15.000,00 € κε ην ΦΠΑ, ηα ηειεπηαία (3) έηε 

 λα δηαζέηνπλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 1) ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα θαη β) 

θαηάιιεια κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο: επηζπνξάο ριννηάπεηα, αεξηζκνχ 

επηθαλείαο ριννηάπεηα, θαη βαζχ αεξηζκνχ ριννηάπεηα. Σν πιάηνο εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 cm 

 

Β. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα Β΄ θαη Γ΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη: 

 λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο κία (1) ζχκβαζε παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ, ηα ηειεπηαία (3) 

έηε 

 

Άξζξν 8
Ο

 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο 

Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% 

επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). Ζ ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο 

ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη έλα κήλα επηπιένλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ 

νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιή εθηέιεζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. 

 

Άξζξν 9
Ο

: Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ηδηνκνξθηψλ, ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη άκεζα ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Ο ρξφλνο 

έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δε ζα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ πέληε εκεξψλ (5) απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εβδνκαδηαία βάζε λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία, γηα ηηο εξγαζίεο 

πνπ πινπνίεζε θαη λα παξαδίδεη θχιιν απφ ην εκεξνιφγην, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί, φπνηε 

απηφ δεηεζεί. ην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ αλά ρψξν 

εξγαζίαο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά, ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε θαη πηζαλά 

ζεκαληηθά γεγνλφηα (πρ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ ιήςε ηεο εθάζηνηε (πξνθνξηθήο ή γξαπηήο) εληνιήο απφ ηελ ππεξεζία ρσξίο λα δηαθφπηεη απηή 
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κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο ή εληφο κίαο (1) εκέξαο θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ 

ππεξεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηε πεξίπησζε. Υξφλνο παξάηαζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο δελ επηηξέπνπλ ηηο επεκβάζεηο. 

Ο αλάδνρνο, εθφζνλ γηα ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ θάλεη ρξήζε ησλ κηθξψλ 

ειθπζηήξσλ κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο ζπληεξεί 

θαη λα επηδηνξζψλεη ηηο νπνηεζδήπνηε βιάβεο εκθαληζηνχλ, κε επζχλε δηθή ηνπ, είηε ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζηαζηαθά είηε ζπλερψο. Θα πξέπεη δε λα ηνπο παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ ζα θάλεη θαη ηθαλφ λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη. Ο αξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ηνλ ηφπν εθηειέζεσο. Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ κε επηπιένλ πξνζσπηθφ αλ δηαγλψζεη έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη 

δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ππαιιήισλ εθ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακέιεηαο πξάμεηο ηνχησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ππέρεη αθέξαηα ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν απ' απηφλ 

πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία  είηε απφ ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, 

είηε απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, είηε απφ άιινπο γεληθνχο θαλφλεο. Γηα θάζε πξάμε ή 

παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνλ Γήκν θαη θάζε ηξίην. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο γηα 

ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαδφκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο ή 

δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη επζχλεηαη, απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηνπ Γήκνπ, 

γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο 

θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή θαη ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Πηζαλέο δεκηέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ απφ απξνζεμία ηνπ αλαδφρνπ είλαη επζχλε δηθή 

ηνπ θαη νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη, είηε απηέο αθνξνχλ δεκηέο (π.ρ. ζπάζηκν εθηνμεπηήξσλ λεξνχ) 

νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είηε δεκηέο ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ή ηδησηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 : Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ππεξεζίαο ή θαζπζηέξεζεο εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ίζεο κε ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 

εθηειεί πιεκκειψο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 11
Ο

 : Αλσηέξα βία 

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

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα 

θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη 

απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ν αλάδνρνο ή ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θ.α.. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
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νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή 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 ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

 

Άξζξν 12
Ο

 :Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

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

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Άξζξν 13
Ο

: Σξόπνο πιεξσκήο 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, πίλαθα αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα γίλεη ν έιεγρνο θαη λα  ζπληαρζεί 

ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο (γηα θζνξέο 

κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο 

παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην 

ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

 

Άξζξν 14
Ο

: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο 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 θαηά ην ρξφλν 

πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

 

Άξζξν 15
Ο

: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

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

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 Καξπελήζη  26/01/2022 

 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 

 

Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο: 11 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ 

                Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024)  

 

Πξνϋπ.: 139.953,47 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv:77310000-6, 77312000-0 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 

κέρξη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία απηψλ.  Δπίζεο θάζε εξγαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ή φρη θαη πνπ είλαη φκσο αλαγθαία γηα ηελ ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, θαιή εθηέιεζε θαη πιήξε απνπεξάησζε ηεο 

εξγαζίαο, φπσο θαη θάζε έμνδν κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 1
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ 4.8.2) 

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

κεραλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα 

ζε επηηξεπφκελν ρψξν κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 22,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά   

 

Άξζξν 2
Ο

  Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή (Σ 3.4) 

Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-03-00. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

θαη ε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 11,25 € 

(Οινγξάθσο): Έληεθα επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 

 

Άξζξν 3
Ο

  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε  ρξήζε δηδαληνθηόλσλ (Σ 7.2 ) 

Φεθαζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιεια δηδαληνθηφλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

δηδαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλνληαη νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ ζθεπαζκάησλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 20,00 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη επξώ  

 

Άξζξν 4
Ο

  Αεξηζκόο ριννηάπεηα  (Σ 10) 

Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 5
Ο

  Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching)  (Σ 11) 

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

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

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 6
Ο

  Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα (Δ 13.2) 

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1.  Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε 

βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2.  Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, 

πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm. 

3.  Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε 

επηθάλεηα. 

4.  Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 

5.  Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, 

ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα. 

6.  Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

7.  Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

8.  Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ 

ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα 

θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή 

αλεπαξθέο. 

 Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 5.500,00 € 

(Οινγξάθσο):  Πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 7
Ο  

Πξνκήζεηα άκκνπ πνηακνύ ή ρεηκάξξνπ (Σ Γ16) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ άκκνπ απφ 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 (m
3
): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 8
Ο

  Δπηζπνξά ριννηάπεηα (Δ 13.1, ρεη.) 

Ζ εξγαζία επαλαζπνξάο ηνπ ριννηάπεηα (ζηα ζεκεία πνπ ν ριννηάπεηαο είλαη αδχλακνο ή έρεη 

θαηαζηξαθεί εληειψο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, ηε ζπνξά ηεο επηθάλεηαο κε ηελ 

πξνβιεπφκελε πνζφηεηα ζχκθσλα κε ην είδνο ζπφξνπ. Ο ζπφξνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο, 

πξφζθαηεο εζνδείαο, ζπζθεπαζκέλνο κέζα ζε  ζάθνπο πνπ ζα θέξνπλ ηελ εηηθέηα ζχλζεζεο ηνπ 

κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν παξαγσγήο. 

2. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ κε ςηιή πνηακίζηα άκκν, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε 

ηρλνζηνηρεία θαη ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο 

3. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 
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4. Σελ άκεζε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κε ην αξδεπηηθφ δίθηπν, 

ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ, ηελ 

επαλαζπνξά ηνπ ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ δε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

5. Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 450,00 € 

(Οινγξάθσο): Σεηξαθόζηα πελήληα επξώ  

 

Άξζξν 9
Ο 

  Σξσθηηθνθηόλν δόισκα ζε πάζηα (Λνπθνχκη) 

Πξνκήζεηα δνιψκαηνο κε δξαζηηθή νπζία: bromadiolone 0.005 % β/β Καζαξφηεηα: 96.9 % 

(πζθεπαζία ησλ 5 Kg). 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 55,00 € 

(Οινγξάθσο): Πελήληα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 10
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θ.ιπ. θπηά  θαηεγνξίαο Π1 (Γ 6.1) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ 

θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. Σα θπηά ζα θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,85 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 

 

Άξζξν 11
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά  θαηεγνξίαο Π2 (Γ6.2 ρεη.) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ 

θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. Σα θπηά ζα θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 2,50 € 

(Οινγξάθσο): Γύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά  

 

Άξζξν 12
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 (Γ1.5) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 

πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα επηιεγεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 45 € 

(Οινγξάθσο):  αξάληα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 13
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 (Γ1.6) 
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Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 

πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα επηιεγεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 80 € 

(Οινγξάθσο):  Ογδόληα επξώ  

  

Άξζξν 14
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 (Γ 2.3) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 

πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα επηιεγεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 7,40 € 

(Οινγξάθσο): Δπηά επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 15
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 (Γ 2.4) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 

πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα επηιεγεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 14 € 

(Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

Άξζξν 16
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο ην άλνηγκα αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνσδώλ θπηώλ 

θαη βνιβώλ (Δ9.1)  

Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη ηε 

θχηεπζε ησλ πνσδψλ θαη βνιβσδψλ θπηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: δειαδή ηε δηάλνημε ηνπ 

ιάθθνπ πνπ πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθφο, ηε θχηεπζε κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ κέζα ζην 

ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, ην γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην πάηεκα 

ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ηε ιίπαλζε θαη ηέινο ην ζρεκαηηζκφ ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάλνημε ησλ 

ιάθθσλ θαη ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,40 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 17
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 4,50-20,00lt (Δ9.5)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 4,50-20,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  άξδεπζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία 

ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία, θ.ιπ.) 
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Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 1,30 € 

(Οινγξάθσο): Έλα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 18
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23-40 lt (Δ9.7)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ 

ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ 

ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε 

ηνπ κε θαηάθιηζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία, θιπ) 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 19
Ο

  Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ πάλσ από 2,5 κ (Δ11.1.2) 

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, πειεθεηνχ 

ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνπο 0,50κ, απφ θαηάιιειε μπιεία. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε 

έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 κ ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε 

πξφζδεζή ηνπ δέλδξνπ ζ’ απηφλ κε θαηάιιειν κέζνλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 20
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή (Σ4.8.1) 

Κνχξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 27,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 21
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ4.8.2) 

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

κεραλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 22,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 22
Ο

  Αεξηζκόο ριννηάπεηα (Σ 10) 

Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 23
Ο..

Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching) (Σ 11) 

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

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

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 
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(Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 24
Ο

  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα (Σ 7.1) 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε εξγαιεία ρεηξφο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ριννηάπεηα θαη ε απνκάθξπλζε 

θαη απφξξηςή ηνπο ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνπο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 25,00 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε επξώ  

 

Άξζξν 25
Ο

  Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά  (Δ 13.1)  

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Σελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ 

ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε, 

ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm. 

3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε ζπνξνθιίλε. 

4. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο εζνδείαο, 

ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν παξαγσγήο 

θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπφξνπ. 

5. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην 

θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. 

6. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 

7. Σελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

9. Σελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα 

θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή 

αλεπαξθέο.  

10.Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  

10-05-02-01. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 2.000,00 € 

(Οινγξάθσο): Γύν ρηιηάδεο επξώ  

 

Άξζξν 26
Ο

  Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα  (Σ 6.1) 

Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί,  

απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη απφξξηςή ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 90,00 € 

(Οινγξάθσο): Δλελήληα επξώ  

 

Άξζξν 27
Ο

  Άξδεπζε θπηώλ κε βπηίν   

Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. 

Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επί ηφπνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην 

πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή πεξηζζφηεξν αλά 

δέλδξν. 
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Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,0625 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ, έμη ιεπηά θαη είθνζη πέληε δέθαηα ηνπ ιεπηνύ 

 

Άξζξν 28
Ο

  Απσζεηηθό θηδηώλ 

Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο νπζίεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 0,6 Kg. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ): 14,00 € 

(Οινγξάθσο):  Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

Άξζξν 29
Ο

  Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζε άιζε, 

πάξθα, πιαηείεο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο (Σ 6.3.2) 

Βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ πεδνχ ρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν 

κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 

έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην βνηάληζκα θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ 

επηηξέπεηαη, ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο.   

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 30,00 € 

(Οινγξάθσο): Σξηάληα επξώ  

 

Άξζξν 30
 Ο

  Γηακόξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνύξα κε απηνθηλνύκελα κέζα (Σ 4.6.1) 

Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνχξα, ζχκθσλα κε ηελ  θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-

02. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο 

θαη απφξξηςήο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

Σηκή αλά κέηξν (€ /m): 0,10 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη δέθα ιεπηά 

 

Άξζξν 31
Ο

 Καζαξηζκόο ρώξνπ θπηώλ ζε άιζε, πάξθα, πιαηείεο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο 

(η.8.1.1, ρεη.) 

πγθέληξσζε φισλ ησλ ζθνππηδηψλ (ραξηηά, μέλα αληηθείκελα, θ.ιπ.) θαη θχιισλ, απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη απφξξηςήο ηνπ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-07-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 20,00 € 

(Οινγξάθσο):  Δίθνζη επξώ 

 

Άξζξν 32
Ο  

Kαζαξηζκόο ησλ 2 ηερλεηώλ ιηκλώλ ζην Κεθαιόβξπζν  

Αξρηθά νη ιίκλεο ζα αδεηάζνπλ εθφζνλ αλνηρηνχλ νη ζχξεο ζηξαγγηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ζα θαζαξηζηεί 

ν ππζκέλαο θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ ιηκλψλ κε επηκέιεηα.  

Σηκή θαη’ απνθνπή (ΚΑ): 500,00 €  

(Οινγξάθσο): Πεληαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 33
Ο

 Κιάδεκα δέλδξσλ από μπινπξγηθό εξγνζηάζην Σζνπθαιά έσο Κεθαιόβξπζν 
Θα γίλεη θνπή ησλ θιαδηψλ πνπ έρνπλ εηζέξζεη εληφο ηνπ δξφκνπ θαη εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ 

νρεκάησλ. Σα ππνιείκκαηα ηεο θνπήο ζα απνκαθξπλζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

Σηκή θαη’ απνθνπή (ΚΑ): 300,00 €  

(Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 34
Ο 

Βνηάληζκα κε απηνθηλνύκελν κεράλεκα ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ζην Κεθαιόβξπζν (Σ 

6. 4) 
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Θα γίλεη βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε απηνθηλνχκελνπ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ηε θπηνηερληθή 

κειέηε  θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ, ε απνκάθξπλζε ησλ 

πιηθψλ πνχ ζα πξνθχςνπλ θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γεθαεπηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

 

 

 

Καξπελήζη  26/01/2022 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 

 

Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 



ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΓΑ Α΄ πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 

 

Σνπ αλαδφρνπ …………………………………………………………………… κε έδξα ………………………..…………………………………… 

νδφο ……………………………………………… αξηζκ. ……. Σ.Κ. ……………...…… Σει.………………..……….…………………………… 

Αθνχ έιαβα γλψζε φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 11/2022 κειέηεο κε ηίηιν «πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024)» 

πξνυπνινγηζκνχ 139.953,47 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα 

πξνζθνξά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 

Α΄ «πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ». (πξνυπνινγηζκνχ 62.247,50 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%). 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (αξηζκεηηθψο)………………………………………………………………… 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (νινγξάθσο)………………………………………………………………… 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ έθπησζεο νη επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο αλά είδνο εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα.  

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 
ΜΟΝ. ΠΟ/ΣΑ 

ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΔΙ 

ΤΝ. 

ΠΟ/ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

Μνλάδνο 

Μειέηεο  

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ          

(κεηά ην 

αλσηέξσ  

πνζνζηό 

έθπησζεο) 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΓΑ  Α΄ (πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδσλ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ)  cpv:77310000-6 

1 
Κνχξεκα ριννηάπεηα κε κηθξφ ειθπζηήξα κε 

ριννθνπηηθή εμάξηεζε  
1 Σ 4.8.2 ζηξ. 27 70 1.890,00 22,50     

2 Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή  2 Σ 3.4 ζηξ. 27 6 162,00 11,25     

3 
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε  ρξήζε 

δηδαληνθηφλσλ 
3 Σ 7.2 ζηξ. 5 4 20,00 20,00     

4 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 4 Σ 10 ζηξ. 27 4 108,00 15,00     
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5 Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο, thatching) 5 Σ 11 ζηξ. 27 4 108,00 17,50     

6 
Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ 

ριννηάπεηα 
6 Δ 13.2 ζηξ. 0,3 2 0,60 5.500,00     

7 Πξνκήζεηα άκκνπ ρεηκάξξνπ ή νξπρείνπ 7 Γ16 m
3
 54 1 54,00 15,00     

8 Δπηζπνξά ριννηάπεηα 8 
Δ 13.1 

(ρεη.) 
ζηξ. 20 1 20,00 450,00     

9 
Σξσθηηθνθηφλν δφισκα ζε πάζηα (Λνπθνχκη)    

(πζθεπαζία 5 Kgr)   
9   ηεκ. 8 2 16,00 55,00     

              
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α: 

 
  

 

 

Καξπελήζη …../…./2022 

 

 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ) 

 

Σνπ αλαδφρνπ …………………………………………………………………… κε έδξα ………………………..…………………………………… 

νδφο ……………………………………………… αξηζκ. ……. Σ.Κ. ……………...…… Σει.………………..……….…………………………… 

Αθνχ έιαβα γλψζε φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 11/2022 κειέηεο κε ηίηιν «πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024)» 

πξνυπνινγηζκνχ 139.953,47 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα 

πξνζθνξά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 

Β΄ «πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ». (πξνυπνινγηζκνχ 32.355,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%). 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (αξηζκεηηθψο)………………………………………………………………… 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (νινγξάθσο)………………………………………………………………… 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ έθπησζεο νη επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο αλά είδνο εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα. 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 
ΜΟΝ. ΠΟ/ΣΑ 

ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΔΙ 

ΤΝ. 

ΠΟ/ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

Μνλάδνο 

Μειέηεο  

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ          

(κεηά ην 

αλσηέξσ  

πνζνζηό 

έθπησζεο) 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ) cpv:77310000-6  

10 
Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβψδε, θιπ 

θπηά θαηεγνξίαο Π1  
10 Γ 6.1 ηεκ. 500 2 1000 0,85   

  

11 
Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβψδε, θιπ 

θπηά θαηεγνξίαο Π2  
11 Γ 6.2 (ζρεη.) ηεκ. 1000 2 2000 2,50   

  

12 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 12 Γ 1.5 ηεκ. 10 2 20 45,00     

13 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 13 Γ 1.6 ηεκ. 5 2 10 80,00     

14 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 14 Γ 2.3 ηεκ. 80 2 160 7,40     

15 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 15 Γ 2.4 ηεκ. 20 2 40 14,00     



 

Σελίδα 95 

16 
Φχηεπζε κε ην άλνηγκα ηνπ αληίζηνηρνπ ιάθθνπ 

πνσδψλ θπηψλ θαη βνιβψλ 
16 Δ 9.1 ηεκ. 1500 2 3000 0,40   

  

17 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο 4,5-12 lt 17 Δ 9.5 ηεκ. 100 2 200 1,30     

18 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt 18 Δ 9.7 ηεκ. 15 2 30 4,00     

19 
Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ 

πάλσ απφ 2,5 κ 
19 Δ 11.1.2 ηεκ. 15 2 30 4,00   

  

20 
Κνχξεκα ριννηάπεηα κε βελδηλνθίλεηε 

ριννθνπηηθή κεραλή 
20 Σ 4.8.1 ζηξ. 3,88 28 108,64 27,50   

  

21 
Κνχξεκα ριννηάπεηα κε  κηθξφ ειθπζηήξα κε 

ριννθνπηηθή εμάξηεζε 
21 Σ 4.8.2 ζηξ. 13,98 28 391,44 22,50   

  

22 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 22 Σ 10 ζηξ. 10,00 2 20,00 15,00     

23 Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο, thatching) 23 Σ 11 ζηξ. 10,00 2 20,00 17,50     

24 Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα 24 Σ 7.1 ζηξ. 10,00 4 40,00 25,00     
25 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά 25 Δ 13.1  ζηξ. 1,00 2 2,00 2.000,00     

26 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα   26 Σ 6.1 ζηξ. 3,00 4 12,00 90,00     

27 Άξδεπζε θπηψλ κε βπηίν 27 Σ 2.1.1 ηεκ. 2000 20 40000 0,0625     

28 
Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο νπζίεο ζε 

ζπζθεπαζία 0,6 Kgr 
28   ηεκ. 12 2 24 14,00   

  

              ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β:   

 

 

Καξπελήζη …../…./2022 

 

 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ) 

Σνπ αλαδφρνπ …………………………………………………………………… κε έδξα ………………………..…………………………………… 

νδφο ……………………………………………… αξηζκ. ……. Σ.Κ. ……………...…… Σει.………………..……….…………………………… 

Αθνχ έιαβα γλψζε φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 11/2022 κειέηεο κε ηίηιν «πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ (2022-2024)» 

πξνυπνινγηζκνχ 139.953,47 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα 

πξνζθνξά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 

Γ΄ «Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ». (πξνυπνινγηζκνχ 

18.263,20 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%). 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (αξηζκεηηθψο)………………………………………………………………… 

Πνζνζηφ έθπησζεο: (νινγξάθσο)………………………………………………………………… 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ έθπησζεο νη επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο αλά είδνο εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 
ΜΟΝ. ΠΟ/ΣΑ 

ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΔΙ 

ΤΝ. 

ΠΟ/ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

Μνλάδνο 

Μειέηεο  

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ          

(κεηά ην αλσηέξσ  

πνζνζηό 

έθπησζεο) 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Απνκάθξπλζε απηνθπνύο βιάζηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ) cpv:77312000 

29 

Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ 

κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, 

πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο 

29 Σ 6.3.2  ζηξ. 62,43 8 499,44 30,00   

  

30 
Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνχξα κε 

απηνθηλνχκελα κέζα 
30 Σ 4.6.1 m 2500 2 5.000,00 0,10   

  

31 
Καζαξηζκφο ρψξνπ θπηψλ ζε άιζε, 

πάξθα, πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο  
31 

Σ8.1.1 

(ρεη.) 
ζηξ. 12 2 24,00 20,00   
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32 
Kαζαξηζκφο ησλ 2 ηερλεηψλ ιηκλψλ ζην 

Κεθαιφβξπζν 
32   ΚΑ 1 2 2,00 500,00   

  

33 
Κιάδεκα δέλδξσλ απφ Ξπινπξγηθφ 

εξγνζηάζην Σζνπθαιά έσο Κεθαιφβξπζν 
33   ΚΑ 1 2 2,00 300,00   

  

34 
Βνηάληζκα κε απηνθηλνχκελν κεράλεκα 

ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην Κεθαιφβξπζν  
34 Σ 6.4 ζηξ. 20 2 40,00 17,50   

  

       ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ:  

 

 

Καξπελήζη …../…./2022 

 

 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 
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