
                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
                                                                                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ PORTAL ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙ Ω Ν                                                        Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ / Ν Σ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν                          Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     Α.Π. 065116/17.03.2020 
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9                                                    
Ταχ. Κώδικας:104 38 

Πληροφορίες: Π. Μυριανθοπούλου 
Τηλέφωνο: 210-52.45.828, 2132082954 
Ηλ. Ταχ/μείο: p.myrianthopoulou@athens.gr   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
26 (ΠΑΡ.6), 32 (ΠΑΡ.2Γ) ΚΑΙ 32Α (ΠΕΡ.Β) ΤΟΥ Ν.4412/2016  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ 

ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΜΟΥΡΙΑΣ»  

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #332.923,00€# τριακόσιες τριάντα 
δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (#412.824,52€# τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, συμπ. ΦΠΑ 24%), για χρονικό διάστημα έως 15 Απριλίου 
2020 για τα άρθρα 1 και 2 και έως 31 Μαΐου 2020 για το άρθρο 3 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της σχετικής 

μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή  

 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ’αρ. 97/03.02.2020 (ΑΔΑ:ΩΤΙΠΩ6Μ-75Ο) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί έγκρισης 
προσφυγής στη μοναδικά εφικτή χρονικά εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32Α (περ.β) του 
Ν.4412/2016, υπό την αίρεση της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ», στο 
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #332.923,00€# τριακόσιες 
τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (#412.824,52€# τετρακόσιες δώδεκα 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, συμπ. ΦΠΑ 24%), για χρονικό διάστημα 
έως 15 Απριλίου 2020 για τα άρθρα 1 και 2 και έως 31 Μαΐου 2020 για το άρθρο 3 του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, η οποία θεμελιώνεται αναλυτικά 
στο σχετικό αίτημα της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, 
2. Την υπ’αρ. 064268/16-03-2020 Μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας,   

mailto:p.myrianthopoulou@athens.gr
ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ



ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» 

 Σελίδα 2 

 

3. Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
4. Το υπ’αρ. 016734/23.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227234 2020-01-31) πρωτογενές αίτημα  
5. Τα υπ’ αρ. A. 20758/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227289), B. 20759/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227330), 
Γ. 20760/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227268), Δ. 20761/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227392), Ε. 
20762/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227412), ΣΤ. 20763/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227357) και Ζ.  
20764/27.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006227448) εγκεκριμένα αιτήματα – Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Δήμου Αθηναίων, συνολικού ποσού: 412.824,52€ για το οικ. έτος 2020, 
6. Την υπ’αρ. 249/03.03.2020 (ΑΔΑ:6ΧΘΣΩ6Μ-ΩΓ4) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί συγκρότησης 
3μελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών των άρθρων 32Α και 221 του Ν.4412/2016, 
7. Το γεγονός ότι η παρούσα πρόσκληση αφορά στη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου που διεξάγεται με 

ενεργοποίηση των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του Ν.4412/2016 που αφορούν στη 
μοναδικά εφικτή χρονικά εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν της υπ’αρ. Δ12/20-02-2020 (050181/27-02-2020) προηγούμενης 
σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
#332.923,00€# τριακόσιες τριάντα δύο  χιλιάδες  τριακόσια είκοσι τρία ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 
(#412.824,52# τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, συμπ. 
ΦΠΑ 24%)», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Οικονομικούς φορείς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ XYLOTRECHUS CHINENSIS ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» 
 

όπως υποβάλλουν Προσφορά έως την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) μέσα σε έναν κυρίως ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,  
β) η λέξη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 
δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.  

 
αφού λάβουν υπόψη τους εξής ειδικότερους όρους της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας: 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1 

Στον Δήμο Αθηναίων σε έλεγχο κατά τη διάρκεια εργασιών στις αρχές φθινοπώρου του 2019 διαγνώστηκε για 
πρώτη φορά , προσβολή από το έντομο Xylotrechus chinensis. Σε εκτίμηση της προσβολής που έγινε από τους 
γεωτεχνικούς του Δήμου μας (Γεωπόνους, Δασολόγους και Τεχνολόγους Γεωπόνους), καταγράφηκε ότι στο 
σύνολο των 19.632 μουριών που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, έχουν εκδηλώσει 
συμπτώματα προσβολής περίπου 1.300 δέντρα (ποσοστό κατά Μ.Ο. περίπου 6,6%) εκ των οποίων 300-350 
δέντρα (ποσοστό περίπου 1,8%) έχουν ξεραθεί ή έχουν τέτοιο μέγεθος προσβολής που θα πρέπει να κοπούν.  Σε 
ορισμένες περιοχές (Σεπόλια, Βοτανικός) μάλιστα η προσβολή των δέντρων εκτιμήθηκε και ως 30%, ποσοστό 
πάρα πολύ υψηλό.  
 
Προκειμένου να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση του καταστροφικού αυτού εντόμου-εχθρού, ο Δήμος 
Αθηναίων απευθύνθηκε στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς της πόλης και συγκεκριμένα στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 
και Δασικών Οικοσυστημάτων (Ι.Μ.Δ.Ο). Σύμφωνα με την κοινή γνωμάτευση των τριών αυτών επιστημονικών 
Ιδρυμάτων το πρώτο βήμα, ώσπου να εκτιμηθεί ακριβώς η επιδημιολογία του εντόμου στις συνθήκες της 
Αττικής και των Αθηνών, είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα για την μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Για να 
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 214/23-12-2019 απάντηση του Γεωπονικού 

                                           
1 Πρβλ. Έντυπο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Όροι» Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» 

 Σελίδα 3 

 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε έγγραφο ερώτημα του Δήμου Αθηναίων «….να γίνει άμεση (μέχρι τα μέσα 
Απριλίου) απομάκρυνση των πολύ προσβεβλημένων δένδρων τα οποία μαζί με τα κλαδιά που θα προκύψουν 
από το κλάδεμα των υπολοίπων δέντρων μουριάς, θα πρέπει να θρυμματιστούν και να καταστραφούν με 
υγειονομικώς ασφαλή τρόπο».  
 
Από την επιδημιολογία του εντόμου και του τρόπου που πολλαπλασιάζεται, θεωρείται βέβαιο ότι και άλλα 
πολλά δέντρα που δεν εμφανίζουν αυτή την στιγμή συμπτώματα, έχουν προσβληθεί από το έντομο που έχει 
γεννήσει τα αυγά του σ΄ αυτά και θα εμφανίσουν συμπτώματα το επόμενο διάστημα και την επόμενη βλαστική 
περίοδο (Απρίλιο-Νοέμβριο του 2020). 
 
Στο πλαίσιο αυτό Δήμος Αθηναίων σκοπεύει να αναθέσει με την έννοια του κατεπείγοντος σε εξειδικευμένες 
εταιρείες το κόψιμο των πολύ προσβεβλημένων δέντρων και το κλάδεμα των υπολοίπων μουριών και να 
καταστρέψει την βιομάζα αυτή που περιέχει πληθυσμό του εντόμου, θρυμματίζοντας τους προσβεβλημένους 
κορμούς και τα κλαδιά και θάβοντας τη τριμμένη βιομάζα, έτσι ώστε τα έντομα που θα επιζήσουν του 
θρυμματισμού να μην μπορούν να διασπαρούν στο περιβάλλον και να επεκτείνουν την προσβολή τους σε 
περαιτέρω δέντρα. Παράλληλα θα αντικαταστήσει τα κομμένα δέντρα με νέα. 
 
Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας εξυπηρετείται η επιτακτική αυτή ανάγκη για την αντιμετώπιση της 
προσβολής δένδρων μουριάς από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis και την αποφυγή περαιτέρω 
επέκτασης αυτής. Κύριος σκοπός είναι η αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερης προσβεβλημένης βλάστησης 
έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου και να περιοριστεί η περαιτέρω προσβολή των υγιών δένδρων 
μουριάς.  
 
Αντικείμενο της παρούσας εξαιρετικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι η παροχή των 
κάτωθι υπηρεσιών: 
α) Ολική κοπή και εκρίζωση δένδρων μουριάς τα οποία έχουν υποστεί προσβολή από το ξυλοφάγο έντομο 
Xylotrechus chinensis και  
β) Κλάδευση δένδρων μουριάς οποιουδήποτε ύψους σε δενδροστοιχίες πεζοδρομίων και άλλων 
κοινόχρηστων χώρων στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες και τον Εθνικό κήπο για τον περιορισμό και την 
αποφυγή επέκτασης της προσβολής σε υγιή δένδρα. Πρόκειται για κλάδευση 17.000 περίπου δένδρων επί 
συνόλου 20.000 περίπου. 
γ) Φύτευση νέων δένδρων μουριάς σε αντικατάσταση των αφαιρεθέντων λόγω της εντομολογικής 
προσβολής.  
 
Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνουν τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο «Τεχνικές 
Προδιαγραφές - Όροι»  της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας. 
 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπηρεσίας έτσι ώστε η Υπηρεσία να 
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ποσότητα της εκτελεσθείσης εργασίας και το αντίστοιχο κόστος της. 
 
Παρατίθενται ενδεικτικές ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών ανά Δημοτική Κοινότητα οι οποίες μπορούν 

να μεταβληθούν χωρίς να επέλθει μεταβολή στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό: 

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 3.100 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  76 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 76 

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 2.500 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  113 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 113 

3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 1.170 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  51 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 51 

4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
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 Σελίδα 4 

 

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 1.380 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  80 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 80 

5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 2.600 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  9 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 9 

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 2.170 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  10 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 10 

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 3.870 

ΟΛΙΚΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ  7 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 7 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών που θα του κοινοποιείται και να εφαρμόζει με 
ακρίβεια τις τεχνικές οδηγίες και πρακτικές υποδείξεις της Υπηρεσίας όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου.  

 
Το αντικείμενο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 

77211500-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ  

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 
 

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

έως 15 Απριλίου 2020 
 

1 
Κλάδευση δένδρων μουριάς οποιουδήποτε ύψους, θρυμματισμός, 

απομάκρυνση και ταφή των προϊόντων σε χώρο που επιτρέπεται, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

έως 15 Απριλίου 2020 
 

2 

Ολική κοπή και εκρίζωση δένδρων μουριάς τα οποία έχουν υποστεί 
προσβολή από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis, θρυμματισμός, 

απομάκρυνση και ταφή των προϊόντων σε χώρο που επιτρέπεται, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

έως 31 Μαΐου 2020 3 
Φύτευση νέων δένδρων μουριάς όπως ειδικότερα ορίζεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπηρεσίας έτσι ώστε η Υπηρεσία να 
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ποσότητα της εκτελεσθείσης εργασίας και το αντίστοιχο κόστος της. 
 
Παράταση διάρκειας σύμβασης (παρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016) 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

                                           
2 Η ως άνω περίπτωση αφορά σε παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση 
υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των γεωτεχνικών συνθηκών 
της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, άγνοια της κατάστασης των δρόμων, άγνοια των κλιματολογικών 
συνθηκών πού επικρατούν στην περιοχή, ή δυσκολίες στην εξεύρεση εργατών, μηχανημάτων κ.λ.π. 
 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο  
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% #332.923,00€# (#412.824,52# τετρακόσιες δώδεκα 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
Για τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
καταρτίζεται μετά από παρακολούθηση τιμών και περιλαμβάνει την δαπάνη αμοιβής του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, την δαπάνη χρήσης όλων των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων, την δαπάνη χρήσης 
μεταφορικών μέσων, την δαπάνη ταφής των θρυμματισμένων προϊόντων, την αξία των υλικών, καθώς και τις 
ισχύουσες κρατήσεις και ΦΠΑ 24%. 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(€) 

1 

Κλάδευση δένδρων μουριάς οποιουδήποτε ύψους, 
θρυμματισμός, απομάκρυνση και ταφή των  
προϊόντων σε χώρο που επιτρέπεται, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

τεμ 16.790 17,50 293.825,00 

2 

Ολική κοπή και εκρίζωση δένδρων μουριάς τα 
οποία έχουν υποστεί προσβολή από το ξυλοφάγο 
έντομο Xylotrechus chinensis, θρυμματισμός, 
απομάκρυνση και ταφή των  προϊόντων σε χώρο 
που επιτρέπεται, όπως ειδικότερα ορίζεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

τεμ 346 43,00 14.878,00 

3 
Φύτευση νέων δένδρων μουριάς όπως ειδικότερα 
ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

τεμ 346 70,00 24.220,00 

Συνολικό κόστος εργασίας  332.923,00 

ΦΠΑ 24% επί του συνολικού κόστους εργασίας  79.901,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  412.824,52 

 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής κι εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και 
τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» αυτής. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά 
για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  
 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
«Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  
 

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών 
της παρούσας. 
 
Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές 
διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 
6. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
7. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)3. Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 80 του ν. 
4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν: 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
α. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της 
ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16) 
β. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται: 
Α.Nα πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο 10 
και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
μέλος εγκατάστασής τους.  

 
9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Κάθε ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Β.    Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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Γ. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής4. 
 
10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι απαιτήσεις :  
α) αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (εργασίες συντήρησης πρασίνου). 
Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή Επιμελητήρια που 
τηρούνται στην Ελλάδα. 

 
β) αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  

β.1 Να διαθέτουν άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων κλαδεύσεων και απορριμμάτων στην 
ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής. 
β.2 Να διαθέτουν εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
β.3 Να διαθέτουν απόδειξη υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων για το προηγούμενο έτος 2018. 
 

Για τα ανωτέρω β.1, β.2 και β.3 κριτήρια ο συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα 
άλλων οικονομικών φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Εφόσον ο οικονομικός φορέας 
κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας προσκομίζει σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το 
σκοπό αυτό. Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία πρέπει να μη συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της 
σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 
πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό 
ανάδοχο να τον αντικαταστήσει.  

 
γ) Να διαθέτουν πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή άλλο 
ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα 
ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και 
συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από επίσημα 
ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή και συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά 

OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, 
εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με 
πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την μεταφορά προσωπικού & εξοπλισμού για την 
ανάπλαση & συντήρηση έργων πρασίνου. 

 
11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τις ακόλουθες πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 
 

Οικονομικό έτος ΚΑ Ποσό δέσμευσης σε € 

2020 7332.038 Φ 35/45 59.000,00 € 

2020 7332.039 Φ 35/45 59.000,00 € 

                                           
4 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2020 7332.040 Φ 35/45 58.824,52 € 

2020 7332.041 Φ 35/45 59.000,00 € 

2020 7332.042 Φ 35/45 59.000,00 € 

2020 7332.043 Φ 35/45 59.000,00 € 

2020 7332.044 Φ 35/45 59.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 412.824,52 € 

 
 

12. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο κυρίως ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους υποφακέλους, 
οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου 
φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον: 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους οικονομικής προσφοράς και 
δικαιολογητικών συμμετοχής, θα απορρίπτονται. 

 
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους, στον 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α’ τα εξής δικαιολογητικά:  
13.1.1 Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, το οποίο θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ως απόδειξη άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

13.1.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

13.1.3 Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι είναι 
ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). 

13.1.4 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των προσφορών, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

13.1.5 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, τα 
οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, περί: 
 Μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης (εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα).  
 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα). 
 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν).  
 Μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, (για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet). 

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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13.1.6 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την 

υποβολή των προσφορών, με την οποία να δηλώνεται ότι: 
α) έλαβαν γνώση των όρων του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές – Όροι» και της παρούσας 
Πρόσκλησης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
β) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20165,  
γ) δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016  
ε) δεν εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016,  
στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  
η) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
θ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
ι) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

13.1.7 Τα κάτωθι πιστοποιητικά: 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή άλλο 
ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από επίσημα 
ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή και συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από επίσημα 
ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή και συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
κατά OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, 
εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με 
πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε ισχύ, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής την μεταφορά προσωπικού & εξοπλισμού για την 
ανάπλαση & συντήρηση έργων πρασίνου. 

13.1.8 Την Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με 
σκοπό την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων κλαδεύσεων και απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. 
Αττικής. 

- Τη Σύμβαση με ΕΔΣΝΑ 
- Την Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 
- Την Απόδειξη υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων για το προηγούμενο έτος 2018. 

13.1.9 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

                                           
5 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περ. θ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

         Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

 Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
13.1.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με τις 
«Τεχνικές Προδιαγραφές-Όροι» της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Πρόσκληση και στα σχετικά αυτής έντυπα.. 

 

 Επισημαίνεται η υποχρέωση να συμπεριλάβουν στον (υπο)φάκελο της  τεχνικής  προσφοράς: 
 

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) η οποία θα φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία αποστολής 
της Πρόσκλησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
Διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες, ότι είναι ο κατάλληλος 
για την κάθε εργασία και ότι μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις – άρθρα που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό, με σαφή αναφορά στον εξοπλισμό που διαθέτουν λαμβάνοντας υπόψη τον κατ’ 
ελάχιστο απαιτούμενο των «Τεχνικών Προδιαγραφών».  
 
13.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι 
δίνεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπληρώνοντας το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή με την 
Πρόσκληση, Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, ασφαλώς σφραγισμένος. 
 

14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Β. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. 
Γ. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ



ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» 

 Σελίδα 11 

 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16). 
 
15. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των παρόντων 
Όρων και της Πρόσκλησης,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών & δικαιολογητικών» του 
ν. 4412/2016 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική ήτοι: (παρ.3 άρθρου 26 Ν.4412/2016) 

i. δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης (παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της Πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές), 

ii. υπεβλήθη εκπρόθεσμα, 
iii. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 
iv. κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλή, μη δεόντως αιτιολογημένη σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
16.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 
προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών, δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
 
16.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας.   
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 
 
 Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο με την 
ανάθεση της σύμβασης ήτοι θα επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αθηναίων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο του 
πρακτικού της διαδικασίας.    
 

 

17.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

17.1.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέσω email, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με 
αντίγραφο του ενιαίου πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555#_blank
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προσφέροντα εκτός από τον Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
17.1.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον:  

A. ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και  

B. ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013. 

Γ. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον Aνάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, στην περίπτωση που 
απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
17.1.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 
προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  
17.1.4 Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα με την ειδική πρόσκληση, προθεσμία, κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
18.  ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών που θα εγκρίνει η Υπηρεσία και να τηρεί 
ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφει την τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, την καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται 
με την εκτέλεση της σύμβασης.  
Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της 
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας, εφόσον 
τούτο ζητηθεί.  
Επισημαίνεται ότι οι καταγραφές του ημερολογίου θα αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
Ο Ανάδοχος θα τιμολογεί ανά μήνα, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών  που θα 
εκδίδεται εντός δέκα ημερών από την υποβολή αναφοράς εκτελεσθεισών εργασιών. Η πληρωμή ορίζεται εντός 
τριάντα ημερών από την παραλαβή από τον Δήμο του δελτίου παροχής υπηρεσιών- τιμολογίου.   
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί 
το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
Δικαιολογητικά πληρωμής 
Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. 
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
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Δαπάνες - Κρατήσεις: 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 
α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, 
προ φόρων και κρατήσεων, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
19.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν.4270/2014, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας, όπως ισχύει. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  
 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, 
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 
για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην Πρόσκληση. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την Πρόσκληση και στις 
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

20.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής της περ.β) του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 σύμφωνα με την περ. ζ) του ως άνω νόμου. 
 

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δίνεται η δυνατότητα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, να προστεθούν 
ή να αφαιρεθούν προσβεβλημένα δένδρα προς εκρίζωση ή κλάδευση, χωρίς αυτό να μεταβάλει το συμβατικό 
ποσό.  

 

21.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, 
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

22. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας). Ο Ανάδοχος 
υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους 
για την επίβλεψη των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων 
της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για 
την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
3. Αρμοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
4. Η επίβλεψη των εργασιών θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στην τήρηση των Συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε εργασίας, αυστηρή τήρηση 
χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.). 
5. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε 
μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι παρόντες όροι. 
6. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, 
ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
23. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα 
με την παρ.3 και την παρ.11 εδ. δ’ του άρθρ. 221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.   
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις 
σχετικές υπηρεσίες εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση/απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών.  
3. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
Σύμβασης, συντάσσει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
4. Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν 
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η 
καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 21 της παρούσας.  
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο 
με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
24. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
καθώς και αν υπερβεί τις Τμηματικές Προθεσμίες,  σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 
25. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΈΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016.  
β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και  
γ) Εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
2. Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
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υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
26. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
(άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
27.  ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζονται στην παρούσα εξαιρετική 
διαδικασία σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 364 του ως άνω Νόμου.  

 
28.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του 
Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. 
Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr, Τηλ: 210 5245828 & 213 2082954 και Τμήμα Σχεδιασμού, 
Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Πρασίνου & 
Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Θέος Γεώργιος, 
g.theos@athens.gr, τηλ: 210748222-5 εσωτ.121.  

 
Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση (URL): 
https://www.cityofathens.gr/pkd για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

 
ΣΥΝ.: 1. Η με αρ.πρωτ.064268/16-03-2020 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας 
            2. Το έντυπο «Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126676#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126678#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126678#_blank
mailto:p.myrianthopoulou@athens.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.cityofathens.gr/pkd
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν                                                                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ  

ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 26 (ΠΑΡ.6), 32 (ΠΑΡ.2Γ) ΚΑΙ 32Α (ΠΕΡ.Β) ΤΟΥ Ν.4412/2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus 

chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ»  

 
Ο υπογραφόμενος ………………………………………………………..με έδρα………………………… 

Δ/νση...…………………………Τηλ.…….………………,email……………….αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων 

της Πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 

που αφορούν στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση 

ΕΣΗΔΗΣ των άρθρων 26 παρ.6), 32 παρ.2γ) και 32Α περ.β), για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ 

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΜΟΥΡΙΑΣ», προσφέρω για την ανάληψη των υπηρεσιών της Σύμβασης τις παρακάτω τιμές: 

Α/Α Είδος Εργασιών Μον. 
Mετρ. 

Συνολική 
ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(Ευρώ άνευ 
ΦΠΑ) 

 

Συνολική 
Δαπάνη (Ευρώ 

άνευ ΦΠΑ) 

1 

Κλάδευση δένδρων μουριάς οποιουδήποτε ύψους, 
θρυμματισμός, απομάκρυνση και ταφή των  προϊόντων σε χώρο 

που επιτρέπεται, όπως ειδικότερα ορίζεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

τεμ 16.790 ………. ………. 

2 

Ολική κοπή και εκρίζωση δένδρων μουριάς τα οποία έχουν 
υποστεί προσβολή από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus 

chinensis, θρυμματισμός, απομάκρυνση και ταφή των  
προϊόντων σε χώρο που επιτρέπεται, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

τεμ 346 ………. ………. 

3 Φύτευση νέων δένδρων μουριάς όπως ειδικότερα ορίζεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

τεμ 346 ………. ………. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (αριθμητικώς) …………..…… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (ολογράφως) 
…………………
…………………
………………… 

ΦΠΑ 24% ……………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ συμπ. ΦΠΑ) (αριθμητικώς) ………….……… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ συμπ. ΦΠΑ) (ολογράφως) 
…………………
…………………
………………… 

                                                                                                  Αθήνα ..... /…… / 2020 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ
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