
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου
Ταχ. Κώδικας::104 38 
Πληροφορίες: Eλένη Νόνα 
Τηλέφωνο: 213 20 82 910 
Φαξ:210-52.28.464 
Ηλ. Ταχ/µείο:ele.nona@athens.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ∆ήµος Αθηναίων προτίθεται να προβεί
των εγκαταστάσεων της ∆/νσης Πρασίνου
Αστικής Πανίδας σύµφωνα µε την υπ

∆ηµάρχου, µε τη διαδικασία της απευθείας
άρθρου 2. 
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανωτέρω
των εγκαταστάσεων της ∆/νσης Πρασίνου
τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε
 
 
Χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών
το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών
 
 
Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι

ανάλογα,όπως υποβάλλουν προσφορές
ιδιοχείρως, είτε µε ταχυµεταφορά 
Αποθηκών – Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης

Παλαιολόγου 9, Αθήνα 1ος όροφος υπόψη
∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος

σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει
 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 (
1.Α  ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις
1.Β ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
1.Γ ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που
1.∆ Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής
και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ PORTAL
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
Αρ. Πρωτ.: 302970/27
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Παλαιολόγου 9 

 

Βαθµός Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο
Βαθµός Προτεραιότητας: Κανονικός
Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ
cpv: 90511000-2 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
23.965,80 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
 
ΠΡΟΣ:  ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία  «αποκοµιδή προϊόντων κλάδευσης

∆ νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας» για τις ανάγκες της
σύµφωνα µε την υπ’αρ.πρωτ.302075/26-11-2019 (Α∆Α:6ΗΧ Ω

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

ανάθεση θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα προσφορά, βάσει

της ανωτέρω    υπηρεσίας  «αποκοµιδή προϊόντων κλάδευσης
νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας»  ανέρχεται στο ποσό
εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών )συµπεριλαµβανοµένου

υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς των κλαδευτικών υπολειµµάτων
µηνών από την ανάρτηση της σύµβασης στο Κ.Η

προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που

ποβάλλουν προσφορές, έως την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα
ταχυµεταφορά – courier, είτε µε συστηµένη επιστολή στην 
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ∆ήµου

όροφος υπόψη κα Ελένη Νόνα), είτε µε κατάθεσή τους
ος όροφος, µε αναφορά στα στοιχεία της παρούσας

οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής: 

ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονοµικός
τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν

υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

PORTALΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

302970/27-11-2019 

Ασφάλειας Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Κανονικός 

 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ»  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

Σ: 
ΣΥΜΠ ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
προϊόντων κλάδευσης από τον χώρο 
ανάγκες της ∆/νσης Πρασίνου & 

ΗΧ4Ω6Μ-ΘΜΨ)Απόφαση 
Ν.4412/2016 και την περ.31 του 

προσφορά, βάσει τιµής. 

προϊόντων κλάδευσης από τον χώρο 
ι στο ποσό των23.965,80 €(είκοσι 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  

κλαδευτικών υπολειµµάτων ορίζεται 
σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

φορείς που δραστηριοποιούνται 
2019 και ώρα 12:00π.µ.,είτε 

επιστολή στην ∆/νση Προµηθειών & 
του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου 

ους στο πρωτόκολλο του 
της παρούσας διαδικασίας), σε 

ότι ο οικονοµικός φορέας: 
.4412/2016. 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

Υποχρεώσεων της αρµόδιας υπηρεσίας 



 

 
 

1.Ε Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 
1.ΣΤ Είναι εγγεγραµµένος στο ................................... Επιµελητήριο …………….. 

2.Υπέυθυνη δήλωση του Προµηθευτή , στην οποία θα δηλώνεται:  

1. ότι διενήργησε αυτοψία στον χώρο υλοποίησης των εργασιών, εκτίµησε ο ίδιος τις ιδιαίτερες συνθήκες και την 
ποσότητα των φυτικών υπολειµµάτων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αναφερόµενη στην παρούσα µελέτη 
εκτίµηση (12.000 m3) του καταλαµβανόµενου όγκου  αυτών,  

2. ότι έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρµόδιας υπηρεσίας 
και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

3. ότι θα διαθέσει για τις εργασίες όλα τα απαιτούµενα υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ειδικά δε, σε ό,τι αφορά στα αυτοκίνητα – µηχανήµατα, θα είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα συντηρηµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους, 
4. ότι είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει 
εµπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που 
απαιτούνται,  
5. ότι όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τρίτων και του προσωπικού, συµπεριλαµβανόµενου της 
χρήσης κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού) 
και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.  
 
3. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα της «Τεχνικής Μελέτης» της παρούσας, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνωέντυπο 

Και 
4.Οικονοµική Προσφορά. 
 Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ευρώ/m3

κλαδιών και λοιπών υπολειµµάτων πρασίνου, 
συµπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς που υπάρχει στο Παράρτηµα ∆΄ της 
παρούσας διαδικασίας.  
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει: 
• όλα τα αναλώσιµα λειτουργίας του αυτοκινήτου – µηχανήµατος, π.χ. καύσιµα, λάδια κ.λ.π.,   
• όλα τα κόστη της χρήσης του, π.χ. ασφάλιση, τέλη κ.λ.π.  
• το κόστος εργασίας του οδηγού και χειριστή του αυτοκινήτου – µηχανήµατος, µαζί µε όλες τις 

επιβαρύνσεις που αφορούν στην ασφάλιση του και τις λοιπές νόµιµες παροχές σε είδος ή χρήµα, που 
τυχόν δικαιούται.  

• την αστική ευθύνη τρίτων για την περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς, για την οποία ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη 
θα φέρει.  

• οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων κρίνεται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Ο Προσωρινός Ανάδοχος, µετά από αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκοµίσει 
τα εξής δικαιολογητικά: Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν 
αφενός η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και αφετέρου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, 
οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους), Απόσπασµα ποινικού µητρώου, Πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) ενηµερότητας, Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από 
τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα µε δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο (συλλογή και µεταφορά µη 
επικίνδυνων αποβλήτων) της παρούσας.  ,πιστοποιητικό ότι είναι καταχωρηµένοι στο Μητρώο επιχειρήσεων ή 
εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείρηση µη επικίνδυνων αποβλήτων που τηρείται στην 
αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε την υπ’ αρ.129043/4345/2011(Α∆Α:4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) Εγκύκλιο της 
Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος – ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού – Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 



 

 
 

του ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α., Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. 

 
 
� Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, µπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της ∆/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του ∆ήµου Αθηναίων, 
κ.Πολυµερόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ: 210 – 7484924, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, email: 
k.polymeropoulos@athens.gr. 

� Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση 
Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 
9, κα Ελένη Νόνα, τηλ.: 213-2082910, email:   ele.nona@athens.gr 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο του ∆ήµου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr. 
Συνηµµένα: 

 
1. Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Οικονοµική Προσφορά 

 
                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

 
                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ 
 

 

 

 

 
 
ΚΟΙΝ: 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενική ∆/νση Οικονοµικών 
4.  ∆/νση  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας-Τµήµα Σχεδιασµού Προγραµµατισµού ∆ιοικητικής Υποστήριξης& 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

 


