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Παλλήνη,
Αριθμός Διακήρυξης: 8/2020
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 102044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για
την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής
φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού
ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(Π.Ε.Α.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021»
CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)
CPV: 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
: 15351
: Ε. Κωστοπούλου
: 213 2005142
: 213 2005151
: ekostopoulou@patt.gov.gr

Συνολικός προϋπολογισμός,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%:

158.593,09€

Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

127.897,65€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
4. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
5. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει.
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6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει.
7. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει.
8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
9. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335)» (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010), όπως ισχύει.
10. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011),
όπως ισχύει.
11. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
12. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαιτέρως της παρ.14 του άρθρου 6 (ΦΕΚ
85/Α/11-04-2012), όπως ισχύει.
13. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013), όπως ισχύει.
14. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
15. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
όπως ισχύει.
16. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
17. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.
18. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει.
19. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει.
20. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει.
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21. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.
22. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
23. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
24. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως
ισχύει.
25. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει.
26. Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ
3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει.
27. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.
28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ
1924/Β/02-06-2017), όπως ισχύει.
29.Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.
30. Την υπ’ αριθμ. 50844/11-05-2018 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής
επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/2018), όπως ισχύει.
31. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
32. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
33. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019).
34. Την υπ΄αριθμ. 624277/31-08-20 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 699/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020).
35. Την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 329/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7ΙΨΞ),
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η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
36. Την υπ΄αριθμ. 34/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας
και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ), όπως ισχύει.
37. Την υπ΄αριθμ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 1ης
τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ742Ε), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 31888/8435/30-04-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
38. Την υπ΄αριθμ. 147/2020 ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί
έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ:
ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 70253/18190/02-09-2020 Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
39. Την υπ΄αριθμ. 138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΨΘΚΙ7Λ7- Η50), περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής και ισχύει (ΑΔΑ: ΩΦΩΠ7Λ7-Λ1Ε).
40. Το υπ’ αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος υπολογισμού της
αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
41. Την υπ’ αριθμ. 2007/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί,
έγκρισης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.593,09€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 6ΗΕΥ7Λ7-0ΗΦ).
42.Την με αρ. πρωτ. 781815/14-10-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 158.593,09€
με κατανομή ανά έτος ως εξής: 2,00€ για το έτος 2020 και 158.591,09€ για το έτος 2021 (ΑΔΑ:
6ΩΑ97Λ7, ΑΔΑΜ: 20REQ007482288), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2606 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων.
43.Την με αρ. πρωτ. 1920/02-01-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωμή δαπάνης των
οριζόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων στον Τύπο, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας για το
έτος 2020 (ΑΔΑ: 68ΤΧ7Λ7-Α03), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 880 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων.
44.Την υπ΄ αρ. 2364/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω69Ξ7Λ7-Ζ3Δ).
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση
πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021 συνολικού προϋπολογισμού 158.593,09€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (127.897,65€ χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για το σύνολο των εργασιών, με την προϋπόθεση η
προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών με βάση τους Πίνακες του Παρατήματος ΙΙ.
Η υποδιαίρεση της εν λόγω σύμβασης σε Τμήματα δεν κρίνεται σκόπιμη για την καλύτερη δυνατή
παρακολούθηση της σύμβασης και την ομαλή εκτέλεσή της. Επιπλέον, δύναται να διασφαλιστεί η
αξιοπιστία των εργασιών ενώ παράλληλα διατηρείται ο ανταγωνισμός κι επιτυγχάνεται η μείωση του
κόστους.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.
4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
(ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
1. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω εργασιών, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31/12/2021, ανέρχεται σε 158.593,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών» του Ε.Φ. 05072 της
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.).
Οι ζητούμενες εργασίες αναλύονται ως εξής:
α/α
1
2

Είδος
CPV
Υπηρεσίες
εκκαθάρισης από 77312000-0
αγριόχορτα
Φύτευση και
συντήρηση
77310000-6
χώρων πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό με ΦΠΑ
124.741,09€
33.852,00€
158.593,09€

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προθεσμία δέκα έξι (16) ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1 α) του N. 4412/2016.
Η Προκήρυξη (Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε:
i. στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr.
ii. στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
http://www.eprocurement.gov.gr

Μητρώο

Δημοσίων

iii. στην τοπική εφημερίδα «Αττικό Βήμα».
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε:
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i. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): : http://www.eprocurement.gov.gr.
ii. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό
Αριθμό: 102044.
iii. στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής: http://www.patt.gov.gr.
3. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

27/11/2020
ώρα 07:00

06/12/2020
ώρα 23:30

10/12/2020
ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε
έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται
σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την
ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πρέπει
να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την
οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τοπικό ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009). Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή άγονου
αποτελέσματος, τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων /
κοινοπραξιών, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb502111c45f9e1a2928838 στις 19/11/20 10:32
6

20PROC007686421 2020-11-20
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. 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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι 2.557,95€, ισχύος τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών, που υπολογίζεται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η
Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε
άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:


την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της



το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «I»

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «II»

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «III»

4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «IV»

5.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «V»

6.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «VI»

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία (αρμόδια
υπάλληλος Ε. Κωστοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 213-2005142, 213-2005155). Ως προς τις τεχνικές
προδιαγραφές των εργασιών, διευκρινίσεις παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο Δ. Καριώρη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., τηλ. επικοινωνίας: 213-200515337.
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Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το
αρ. 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf,
με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVGENIA
KOSTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.11.20 12:32:20 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών
και κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, που έχουν συναφές αντικείμενο με
αυτό της παρούσας διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής (άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών (άρθρο 92 παρ. 7 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει).
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από
το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
γ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
-Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
-Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, και
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
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χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
1.1. Λόγοι αποκλεισμού:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους (άρθρο 73 του ν. 4412/2016):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
(αρ. 73 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
1.1.2. Όταν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
προσφέροντος, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως ισχύει,
ως «υψηλής» ή πολύ «υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι εν λόγω κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.1.2. δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν επαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται1.

1

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ (αρ. 79,
παρ.4), περί ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης, ή κατά περίπτωση,
αθέτησης των παραπάνω υποχρεώσεών του.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο
1.1.2., θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
1.1.3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κ.λπ..
1.1.4. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει επαχθεί 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 του
νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1.1.2.(γ), 1.1.3 και 1.1.4 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (άρθρα
73 και 74 του Ν. 4412/2016).
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις του αναφέρονται στις
παραγράφους 1.1.1., 1.1.2. (γ), 1.1.3. και 1.1.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
1.1.5. Εάν έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
1.2. Κριτήριο Επιλογής
1.2.1. Κριτήριο Επιλογής Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της Διακήρυξης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Μητρώο βάση
του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο ανωτέρω Παράρτημα. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Τ.Ε.Υ.Δ..
Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου η ημερομηνία
εγγραφής του οικονομικού φορέα σε αυτό, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως το εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο να φέρει ημερομηνία έκδοσης που θα καλύπτει και τον
χρόνο υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 παρ. 1 του Ν.4412/2016, προκειμένου να το υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.
1.2.2. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των τριών
(3) τελευταίων ετών, τουλάχιστον μία σύμβαση με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, με αντικείμενο τις εργασίες
της παρούσας σύμβασης, αξίας τουλάχιστον 25.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, το μέρος της σύμβασης που έχει εκτελέσει ο
προσφέρων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό των 25.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Τ.Ε.Υ.Δ..
ΑΡΘΡΟ 2o: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της
παραγράφου 1.2.2.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται
(π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας).
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων
άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ, όσο
και χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ (ψηφιακά υπογεγραμμένο), όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. Το Τ.Ε.Υ.Δ της οντότητας (τρίτος φορέας) στην οποία
ενδεχομένως να στηρίζεται ένας οικονομικός φορέας πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά του
υποψηφίου οικονομικού φορέα. Ως τρίτος φορέας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν ανήκει στο
δυναμικό του υποψήφιου οικονομικού φορέα (π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.) και κάθε άλλο νομικό
πρόσωπο, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα (π.χ.
θυγατρικές εταιρείες κ.α.).
ΑΡΘΡΟ 3o: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας τμήμα
της σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 131 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται
χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. ψηφιακά υπογεγραμμένο απ΄ αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθενται
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ..
3.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα
Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσκομίζοντας
και τα τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη
Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος πρόκειται να χρησιμοποιήσει μετά την έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την
ως άνω διαδικασία.
3.3. Η Περιφέρεια Αττικής επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 8 της παρούσας, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.2 του αρ.18 του
Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4o: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72, 79, 92 παρ. 6-8, στα άρθρα 93 και 94 του Ν.
4412/2016 και στα άρθρα 5 και 16 της παρούσας Διακήρυξης, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
PortableDocumentFormat (PDF) .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) και το άρθρο 15
της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017), όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος2 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τα στοιχεία και δικαιολογητικά των ανωτέρω (υπο)φακέλων
μέσω του Συστήματος, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στο άρθρο 1 της παρούσας και του άρθρου 92 παρ.7 του Ν. 4412/16 για
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5o: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
5.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Στον εν λόγω (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» οι
προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία, που περιλαμβάνουν:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι
2.557,95€, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
2 (υπο)φάκελος:

κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
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ii. Tυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, 74 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 1 (1.1)
της παρούσας Διακήρυξης για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, μη καταβολή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ..
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016 και του άρθρου 1 (1.2) της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, εγγραφή στα επαγγελματικά/εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση πλην της εγγύησης
συμμετοχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς.
 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το
δικό του ΤΕΥΔ, όσο και χωριστό ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να
δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Επιπλέον, σχετικά με τη
συμπλήρωση και υποβολή του ΤΕΥΔ ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το ΤΕΥΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 102044.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού.
Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συμβολαιογράφους.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Ν.
4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων», είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε 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 05.10.1961, που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 108/Α/1984). Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, γίνονται αποδεκτά απλά αντίγραφα
δημοσίων εγγράφων, δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλό φωτοαντίγραφο, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
5.2. Τεχνική Προσφορά
Α. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη «ΝΑΙ» στο πεδίο αποδοχής
των όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος. Στη συνέχεια το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Β. Επιπροσθέτως, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι ο προσφέρων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να
δηλώνει:
i. ότι θα τηρεί τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα II της
παρούσας (8/2020 Διακήρυξη)
ii. ότι διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό και το απαιτούμενο εργατοτεχνικού προσωπικό για την
πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας (8/2020 Διακήρυξη)
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iii. ότι θα παρέχει στο συνεργείο μέσα ατομικής προστασίας (φόρμες, γάντια, γυαλιά προστασίας
κ.λπ.), τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των εργασιών
iv. ότι θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα, ως προς την αποφυγή ατυχημάτων
και ζημιών.
Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα έξι (16) ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π..
Στα περιεχόμενα φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που
δεν έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο στην
αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε
συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. γίνονται
υποχρεωτικά δεκτές από την Περιφέρεια Αττικής και δεν ισχύει γι΄ αυτές η εντός σφραγισμένου φακέλου
υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή προς την Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 3.5 β) της με αρ. 127/2017 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 4534/Β/21.12.2017).
Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με
κεφαλαία τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ Λ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ , Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για την ανάθεση εργασιών
αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων
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καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής για το έτος 2021»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
ΑΡΘΡΟ 6o: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
6.1. «Οικονομική Προσφορά»:
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει Οικονομική Προσφορά, αναγράφοντας το κόστος για το
σύνολο των εργασιών.
Σχετικό υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.
6.2.Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»:
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
6.3.Κριτήριο Ανάθεσης:
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή, εφόσον καλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.
6.4.Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς:
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν την τιμή που προσφέρουν με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το Φ.Π.Α..
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
88 και 89 του Ν. 4412/2016.
6.5.Μη αποδεκτές προσφορές:
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.
 Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον
χρέωση ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Οικονομική Προσφορά που ξεπερνάει τον προϋπολογισμό της παρούσας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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6.6.Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς:
Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς ο
συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7o: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:




Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκληση.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο, αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών.
Στην καθορισθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», καθώς και στην αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
7.2. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:
α) Η αρμόδια επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών για την πληρότητα και την νομιμότητά τους –
σύμφωνα με τα ισχύοντα-σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή.
β) Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης.
Κατόπιν η Επιτροπή, δύναται να συντάσσει ενιαίο πρακτικό για την αποδοχή ή την αιτιολογημένη
απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο
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υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Όλοι οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των υποβληθεισών
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.
δ) Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή των οικονομικών προσφορών, ως προς τους όρους της
διακήρυξης των συμμετεχόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη, η οποία συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της και υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας της
«επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ προς έγκριση.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους,
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Η αναθέτουσα αρχή για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας εκδίδει μία
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») της ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Τα πρακτικά και η απόφαση αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14
της παρούσας.
7.3. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
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, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΑΡΘΡΟ 8o: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) κατά τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α’ 94), εντός σφραγισμένου φακέλου, στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό με σήμανση
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ΄αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
8.1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση:
8.1.1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις
που αφορούν κάποιο από τα αδικήματα των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως και στ), οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους.
8.1.2. α) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) (ασφαλιστική ενημερότητα). Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές και θα βεβαιώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει σε κανένα άλλο οργανισμό υποχρέωση
καταβολής εισφορών (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, η υπεύθυνη δήλωση αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). Το εν λόγω
δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του Οικονομικού Φορέα, εφόσον
υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους
αυτούς καθώς και για τα μέλη της. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, όσο και τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές αποχρώσεις του (φορολογική ενημερότητα).Το εν λόγω
δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (α) και (β) της περίπτωσης 2 θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, όσο και τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1.1.2 α. του αρ. 1 της παρούσας διακήρυξης, πέραν των ως
άνω πιστοποιητικών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής. Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη η οποία έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
8.1.3. α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ο
οριζόμενος της περίπτωσης 1.1.3. του άρθρου 1 λόγος αποκλεισμού της παρούσας Διακήρυξης (περί μη
αθέτησης των ισχυουσών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ήτοι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κ.λπ.). Η υπεύθυνη
δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε καμία κατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.
4412/2016, ήτοι:
i. ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
ii. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
iii. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή
iv. δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
v. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
vi. δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή
vii. δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
8.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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8.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 1.2. περ. 1.2.1. του άρθρου 1 (απόδειξη καταλληλότητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) της παρούσας προσκομίζεται:
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
8.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 1.2. περ. 1.2.2. του άρθρου 1
της παρούσας προσκομίζεται:
Κατάλογος συμβάσεων (τουλάχιστον μίας) με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, με αντικείμενο τις εργασίες
της παρούσας σύμβασης, αξίας τουλάχιστον 25.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., όπου θα αναφέρονται: α) το
αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), β) η αξία της σύμβασης, γ) η διάρκεια της σύμβασης, δ) ο παραλήπτης
της υπηρεσίας. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

Περιγραφή

Ποσά

Ημερομηνίες

Παραλήπτες

1
2
κ.ο.κ.
Οι αναθέσεις των υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις της παραλήπτριας εταιρείας ή
άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είχε συμμετάσχει στις άνω συμβάσεις ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας,
θα πρέπει το μέρος της σύμβασης που έχει εκτελέσει ο προσφέρων να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό
των 25.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..
8.4. 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 (π.χ. 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 νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 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.
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Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. 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 αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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 του διαγωνισμού (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.
Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται πλέον των ανωτέρω και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
8.5. Ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση/Κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Ειδικώς όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 1.2.2.), οι
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων,
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων:




Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'108). 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.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της
παραγράφου 8.1.1., τις περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγράφου 8.1.2. και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 8.1.3. της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, τις
περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγράφου 2 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του
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Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις
της παραγράφου 8.1.1., τις περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγράφου 8.1.2. και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 8.1.3. της παρούσας διακήρυξης.


Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό).



Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.



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



Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της
απαιτήσεως της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (μη αθέτηση υποχρεώσεως ως προς την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση από πλευράς
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των απασχολουμένων καθώς και τα μέλη αυτής.



Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει
να το προσκομίσει.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
(Ν.4250/2014, άρθρο 3).
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Τ.Κ.15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για
την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών,
καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
ΑΡΘΡΟ 9o: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση
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των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του
φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης,
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
4412/2016.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 1.1. (λόγοι αποκλεισμού) και 1.2 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του3.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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ΑΡΘΡΟ 10o: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος την απόφαση κατακύρωσης, μαζί
με αντίγραφο του/των πρακτικού/πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του αρ. 372 του Ν.4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στην παρ.5.1 του αρ.5 της παρούσας διακήρυξης και 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 μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
3. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύμβασης, θετόντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή
της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω
σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
4. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των εργασιών και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) Τις εργασίες αναλυτικά
δ) Την τιμή αναλυτικά
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των εργασιών
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) παραδοθούν εξ ολοκλήρου οι εργασίες ή εάν οι εργασίες που παραδόθηκαν υπολείπονται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες που εκτελέστηκαν.
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γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11o: ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι τις 31-12-2021.
2. Η εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, θα αρχίσει από την
υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος 2021. Ειδικά για την
αποψίλωση και τον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.,
καταληκτική ημερομηνία εργασιών της πρώτης επανάληψης είναι δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για λόγους που
αυστηρά προβλέπεται από τη νομοθεσία.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης –
Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την σύνταξη πρωτοκόλλου τμηματικής και οριστικής
παραλαβής-παρακολούθησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 219 του Ν.
4412/2016.
5. Γενικά οι εργασίες αποψίλωσης θα γίνουν κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.
6. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 12o: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή παραλαβής,
με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
219 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών θα γίνεται από την
Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου με την σύνταξη και
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, κατά την πρώτη
και δεύτερη πληρωμή, και ακολούθως με την υπογραφή του τρίτου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
για το υπόλοιπο του αντικειμένου της σύμβασης.
12.2. Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
12.3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb502111c45f9e1a2928838 στις 19/11/20 10:32
31

20PROC007686421 2020-11-20
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, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στο άρθρο 220.
12.4. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του
συμβατικού αντικειμένου κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
ΑΡΘΡΟ 13o: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
β. Εφόσον δεν εκπληρώσει της συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη της Περιφέρειας
Αττικής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός είκοσι
(20) ημερών 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 (αρ. 204 του Ν. 4412/16).
13.2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή
διαζευκτικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
13.3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Ποινικές
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ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 14o: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της Διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας
Αρχής αιτούμενος αναλόγως:
 Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 του Ν. 4412/2016)
 Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 367 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προδικαστική προσφυγή πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 361 του
Ν.4412/2016 και 4 του π.δ.39/2017 μέσα σε προθεσμία:
α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα από την Αναθέτουσα Αρχή αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικότερα για την άσκηση προσφυγής κατά της παρούσας Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα
παράβολο υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης (το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των 600€ ούτε ανώτερο των 15.000€), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο
άρθρο 5 του π.δ. 39/2017.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016. Κατ΄ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και την περ. α΄ της
παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.



διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια
της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του
Ν.4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την παρούσα
προδικαστική προσφυγή.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται με την
παρούσα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα
345 έως 373) του Ν.4412/2016, του Κανονισμού Λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π. και του Κανονισμού Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (π.δ.38/2017 και 39/2017 αντίστοιχα).
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ΑΡΘΡΟ 15o: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένη απόφασή της, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 16o: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
16.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης) εκτός Φ.Π.Α., ήτοι:
2.557,95€.
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο
ποσοστό 2%.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει
ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.
16.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
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Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση των εργασιών, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α..
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της Σύμβασης και ισχύει μέχρις επιστροφής της.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα,
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. Η Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της
παρούσας.
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 16.1. και 16.2. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.
4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η ημερομηνία έκδοσης
β) ο εκδότης
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών)
δ) ο αριθμός της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης)
ζ) οι όροι ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, με την επιφύλαξη της ειδικής νομοθεσίας που διέπει το Τ.Π.Δ. και ειδικότερα
βάσει του άρθρου 4 του π.δ. 30.12.1926 -3.1.1927 «περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και
καταθέσεων παρά τω Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων όπως κυρώθηκε με τον βασικό του ΤΠΔ
νόμο (ν. 3646/28)» (πρβλ η υπ΄ αριθ. 34/1992 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, το υπ΄ αριθ. 70991/27-05-2013
έγγραφο του Τ.Π.Δ. και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
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ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της
σχετικής Σύμβασης.
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 17o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις και ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν
εκτελεστεί, όπως αυτές θα πιστοποιούνται από την αρμόδια τεχνική επιτροπή παρακολούθησηςπαραλαβής των εργασιών.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
νόμιμων 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.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:
1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
2. Τιμολόγιο του αναδόχου υπέρ της Υπηρεσίας.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:


Κράτηση 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, όπως ισχύει).



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 Περιφέρεια Αττικής στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.



Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (αρ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμ. 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb502111c45f9e1a2928838 στις 19/11/20 10:32
37

20PROC007686421 2020-11-20
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, η οποία δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων, αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64
του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα
αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του του ΚΑΕ 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης
εκτάκτων αναγκών» του Ε.Φ. 05072 της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
(Π.Ε.Α.Α.).
ΑΡΘΡΟ 18o: ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και
ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου,
η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
«Αποψίλωση ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων
καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς Π.Ε.Α.Α.»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο αφορά :
A΄
Στην αποψίλωση και στον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η απομάκρυνση της ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης,
σκουπιδιών και ξερών κλαδιών κρίνονται απαραίτητα, διότι εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, που
παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την αυξημένη κυκλοφορία σε αυτούς τους
οδικούς άξονες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.
Η εργασία βοτανίσματος των χώρων καθώς και η τυχόν κλάδευση των δέντρων, εκατέρωθεν των οδών, θα
πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων (χορτοκοπτικά,
κλαδευτήρια, πριόνια, κ.α) από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων
κοπής με τσουγκράνες, η συσσώρευσή τους σε σωρούς και η αυθημερόν απομάκρυνσή τους σε νόμιμη
χωματερή.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο, όπως περιγράφονται παρακάτω και σε ακτίνα μέχρι
8μ. από το ασφαλτικό οδόστρωμα και μέχρι το όριο των ιδιοκτησιών συμπεριλαμβανομένων και των
ερεισμάτων. Σε ορισμένα σημεία στα οποία παρατηρείται αυξημένη κίνηση (π.χ. διασταυρώσεις) μπορεί
να φτάσει μέχρι και τα 10μ. και σε άλλα, όπως σημεία κυρίως όπου υπάρχουν πεζοδρόμια - ερείσματα, το
πλάτος κυμαίνεται από 2-3 μέτρα.
Γενικά οι αποψιλώσεις θα γίνουν κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.
Οι εργασίες αποψίλωσης προβλέπεται να γίνουν 3 φορές, με διαφορά 2 μηνών η μία από την άλλη.
Συγκεκριμένα οι οδικοί άξονες που χρήζουν αποψίλωσης είναι:
Μήκος οδού * πλάτος ερεισμάτων
(σε μέτρα)

ONOMΑΣΙΑ ΟΔΟΥ
Α
Ε.Ο.
31
1
Ε.Ο.
32
2

3,200
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΔΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ)

12,800
19,000

3,00 + 3,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
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Β

ΣΥΝΟΛΟ
(σε στρέμματα)
Α*Β

6,00

19,20

3,00

38,40

3,00

57,00
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3
4

5

Ε.Ο.
33
Ε.Ο.
34

Ε.Ο.
29

6
7
8
9
10
11

Ε.Ο.
30
Ε.Ο.
18
Ε.Ο.
28
Ε.Ο.
26
Ε.Ο.
41

12
13

14

15

18
19
20

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Ν. ΜΑΚΡΗ)
ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΑΝΙ
ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ)
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΟ ΛΕΩΦ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΠΑΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΑΠΟΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΙΜΗΝ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΛΑΥΡΙΟ ΣΟΥΝΙΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠ.
ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

16
17

ΚΑΛΑΜΟΣ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Ε.Ο.
21
Ε.Ο.
22
Ε.Ο.
23
Ε.Ο.
24

ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (ΜΕΧΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΠΟ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ

8,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

17,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

51,00

2,500

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

2,00

5,00

2,00

13,00

4,00

20,00

2,00

3,00

3,00

18,00

3,00

28,50

6,000

3,00

18,00

3,00

24,00

9,500

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
2,00 + 2,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

23,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

2,00

46,00

1,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

3,00

2,000

2,00 + 2,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

4,00

8,00

2,00

8,00

1,00

2,50

2,00

16,00

2,00

4,00

2,00

38,00

3,00

6,00

6,500
5,000
1,500
6,000

4,000
2,500
8,000
2,000
19,000
2,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
0,50 + 0,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΠΟ ΔΗΜΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) ΜΕΧΡΙ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ - ΣΠΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.
ΣΠΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

21
22
23
24

26

Ε.Ο.
17
Ε.Ο.
19

27

Ε.Ο. 6

25

28
29

Ε.Ο. 1

30

Ε.Ο.
38

31

32
33

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ - ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΑΠΟ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΕΚΑΛΗ - ΜΠΑΦΙ ΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ
ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΑΥΛΩΝΑΣ-ΩΡΩΠΟΣΣΚ.ΩΡΩΠΟΥ ΔΙΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΑΠΟ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ Α/Κ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΕ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ) ΚΑΙ
ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΔΙΑΣΤ.
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΜΑΤΙ - ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ- Ν. ΜΑΚΡΗ ΜΕΧΡΙ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΤΥΜΒΟΣ)
ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
(Ε.Ο. 40)
ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ

34

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =

3,000

*

2,000

*

7,000

*

1,500

*

11,000

*

7,000

*

18,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

1

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

2,00

4,00

3,00

21,00

3,00

4,50

3,00

33,00

3,00

21,00

2,00

36,00

2,00

4,00

2,00

43,00

21,500
9,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

27,00

5,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

15,00

3,00

105,00

3,00

45,00

3,00

20,10

2,000

35,000
15,000
6,700

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

811,20 στρεμ.

μήκος νησίδας * πλάτος νησίδας (σε μέτρα)
Α

Ε.Ο.
31

6,00

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

ΣΥΝΟΛΟ Α
ONOMΑΣΙΑ ΟΔΟΥ

2,00

3,200

Β
*
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1,00

ΣΥΝΟΛΟ
(σε στρέμματα)
Α*Β
3,20

20PROC007686421 2020-11-20

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.
ΣΠΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

2

3
4

6

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ Α/Κ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑΠΌ
ΣΤΑΥΡΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΓΕΡΑΚΑ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΤΙ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ- Ν. ΜΑΚΡΗ
ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΤΥΜΒΟΣ)

7

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
(Ε.Ο. 40)

5

0,300

*

3,00

0,90

2,000

*

2,00

4,00

0,800

*

3,00

2,40

0,700

*

10,00

7,00

2,500

*

30,00

75,00

2,500

*

4,00

10,00

5,00

*

1,00

5,00

ΣΥΝΟΛΟ Β
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) =
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 36,50€ / ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:
(3*918,7) στρεμ.*36,5€/στρεμ.= 100.597,65€

107,50 στρεμ.
918,70 στρεμ.

Β΄
α.

Εργασίες κλαδέματος δέντρων σύμφωνα με το τιμολόγιο εργασιών. Κατά προτεραιότητα θα
κλαδευτούν δένδρα που το φύλλωμα ή οι κλάδοι τους αποκρύπτουν φωτεινούς σηματοδότες ή
πινακίδες κυκλοφορίας, ή κρίνεται πιθανή η πτώση κλάδων επί του οδοστρώματος.

β.

Εργασίες διαμόρφωσης θάμνων, σύμφωνα με το τιμολόγιο εργασιών. Η εργασία θα πραγματοποιείται
ανά περιόδους μέσα στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο
ανθοφορίας αυτών. Έτσι για παράδειγμα οι εργασίες θα ξεκινήσουν διαμορφώνοντας αρχικά θάμνους
που έχει περάσει η ανθοφορία τους (π.χ. Σχίνα, Κουμαριές, Πουρνάρια, Δάφνη Απόλλωνος, Αγγελικές)
σε δεύτερη φάση τα Δεντρολίβανα, Σπάρτα και στο τέλος οι πικροδάφνες. Σε κάθε περίπτωση οι
εργασίες διαμόρφωσης θα ξεκινούν μετά και την συναίνεση της Υπηρεσίας.

γ.

Εργασίες βοτανίσματος των χώρων φυτών με χλοοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή από πάσης
φύσεως αυτοφυή ζιζάνια, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις ή έχουν ειδικό
ενδιαφέρον. Τα προϊόντα βοτανίσματος θα απομακρύνονται από τους χώρους επέμβασης, το πολύ
εντός 2 ημερών. Το πρώτο βοτάνισμα θα γίνει με την έναρξη της σύμβασης και μετά το πρώτο
καθάρισμα στους χώρους φυτών (όπως αναφέρεται στο δ). Το δεύτερο βοτάνισμα θα
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πραγματοποιηθεί μετά από εντολή της Υπηρεσίας. Σε επικίνδυνα για πρόκληση ατυχήματος ή
δυσπρόσιτα σημεία των νησίδων θα γίνεται βοτάνισμα χειρωνακτικά.
δ.

Εργασίες καθαρισμού χώρου φυτών από πάσης φύσεως απορρίμματα, άχρηστα αντικείμενα, μπάζα
και αποθέσεις φερτών υλικών διάσπαρτων ή εντοπισμένων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον
καθαρισμό όλων των χώρων φυτών (κεντρικές νησίδες και παράπλευροι χώροι) της οδού (πριν το
βοτάνισμα) από απορρίμματα, άχρηστα υλικά ή μπάζα με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας και να
απομακρύνει εντός το πολύ 2 ημερών τις σακούλες με τα απορρίμματα, άχρηστα υλικά ή μπάζα σε
επιτρεπόμενο χώρο.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Ειδικά για τις εργασίες της Β΄ παραγράφου που αφορούν συντήρηση πρασίνου, ακολουθείται το Τιμολόγιο
Εργασιών όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 1: ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4 m
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Περιλαμβάνεται η
δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς
και την δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή εφαρμογής €/τεμ
Ολογράφως:

Δέκα ευρώ

Αριθμητικά:

10,00

Άρθρο 2: ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΌΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΈΝΩΝ ΘΆΜΝΩΝ,
Διαμόρφωση κόμης θάμνων σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή εφαρμογής €/τεμ
Ολογράφως:

Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά:

1,20

Άρθρο 3: ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΊΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΠΕΖΟΎ ΧΕΙΡΙΣΤΉ
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-05-00 και
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και
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απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή εφαρμογής €/στρέμμα
Ολογράφως:

Τριάντα πέντε ευρώ

Αριθμητικά:

35,00

Άρθρο 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα, μπάζα κλπ.), απομάκρυνσή τους
από τους χώρους των εργασιών και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1006-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή εφαρμογής €/στρέμμα
Ολογράφως:

Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά:

3,50

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργασιών συντήρησης πρασίνου
α/α
1

2

3

4

Είδος εργασίας
Κλάδεμα
δέντρων ύψους
μέχρι 4m
Διαμόρφωση
κόμης
αναπτυγμένων
θάμνων
Βοτάνισμα
χώρου φυτών
με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό
μηχάνημα
πεζού χειριστή
Καθαρισμός
χώρου φυτών

Μονάδα Ποσότητα Επαναλήψεις

Συνολική
ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη
Μερική
Ολική

τεμ.

100,00

1,00

100,00

10,00

1.000,00€

τεμ.

15.500,00

1,00

15.500,00

1,20

18.600,00€

στρ

100,00

2,00

200,00

35,00

7.000,00€

στρ

100,00

2,00

200,00

3,50

700,00€

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

27.300,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

100.597,65 + 27.300,00 = 127.897,65 €
ΦΠΑ 24% = 30.695,44 €
158.593,09 €
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ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 158.593,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του αντικειμένου ορίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους 2021 από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο χρονικό διάστημα αυτό πρέπει να έχουν τελειώσει οι
προβλεπόμενες εργασίες.
Eιδικά για την αποψίλωση και τον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, καταληκτική ημερομηνία εργασιών της πρώτης επανάληψης
είναι δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το ανωτέρω χρονικό
διάστημα περιλαμβάνει και την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
κ.λπ.).
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους λόγους που
αυστηρά προβλέπεται από τη νομοθεσία.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες
όλες τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες κατάληψης οδοστρώματος, προς έγκρισή τους.
Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση
των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κ.λπ., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 &
10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που
εγκρίθηκαν με τις 8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1218/83 &
5898/80), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στην τιμή της
προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των εργασιών ή
της πλημμελούς σήμανσής τους.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα,
οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αντικειμένου να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων,
όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του.
Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές
διατάξεις.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, καθορισμός όλων
των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας, καθώς και εκτίμηση της υπάρχουσας
κατάστασης, ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες, πριν
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και
τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων
βοηθειών, καθώς και όλων των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε
Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Αντικειμένου, μετά από σχετική
έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και
εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κ.λπ..
Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά μέσα
πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί.
Ειδικά για τις ημέρες, για τις οποίες ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εμφανίζει δείκτη 4 ή 5 δεν επιτρέπονται εργασίες κοπής από τον
Ανάδοχο.
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.
Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης
ατυχημάτων.
Οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν
από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή προμήθειες υλικών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:
- Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε
αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή
λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής μηχανημάτων και τα ασφάλιστρά τους.
- Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού κα των λοιπών συνεργείων από
εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών,
ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κ.λπ..
- Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.
- Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων χώρων προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων. Ο Εργοδότης δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων αποθήκευσης κ.λπ. υλικών.
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- Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που θα πρέπει να
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, κατά την διάρκεια του αντικειμένου.
- Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του Αναδόχου.
- Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου και κάθε φύσης
αποζημίωσης προς τρίτους.
- Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις,
εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν :
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των
εργασιών.
β) Η δαπάνη λήψης έγχρωμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του αντικειμένου.
γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.
δ) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου και γενικά κάθε άλλη
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.
ε) Οι δαπάνες για μέτρα που χρειάζονται, όταν εκτελούνται εργασίες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία γενικά πεζών και οχημάτων.
Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί.
" Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου"
Όλο το αντικείμενο, είναι της "Καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαμβάνονται
στην τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του
Φορέα κατασκευής ή τρίτου Φορέα.
Η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα κατ΄
άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις.
- Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, μέτρα σήμανσης, μέτρα
ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες παραλαβής του
αντικειμένου.
Οι τυχόν εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από σχετική παρατήρηση της Υπηρεσίας, στην αντικατάσταση του
μηχανήματος ή και του χειριστή που δεν είναι αποτελεσματικός στην εργασία.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας, από οποιαδήποτε
Αρχή, για την απόρριψη των προϊόντων κάθε εργασίας του.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου, αν δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα
εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή
ευθύνη.
Το συνεργείο θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό:
- Αυτοκίνητο με καρότσα για την απόθεση των χόρτων, το οποίο θα φέρει φωτεινή σήμανση για την
στάθμευση σε ρεύμα κυκλοφορίας και εργάτη, ο οποίος θα ρυθμίζει την παράκαμψη της κυκλοφορίας,
προς αποφυγή ατυχήματος.
- Επίσης, καθώς η αποκομιδή των προϊόντων κοπής γίνεται σε επαρχιακές οδούς υψηλού φόρτου, χωρίς
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκομιδή, και του
περιορισμού του αριθμού των δρομολογίων είναι απαραίτητη η χρήση απορριμματοφόρου οχήματος και
αρπαγής. Τον παραπάνω εξοπλισμό θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος είτε ιδιόκτητα, είτε με την μορφή
μίσθωσης.
- Στολές ή γιλέκα με ανακλαστικά στοιχεία. Στα γιλέκα θα αναγράφεται οπωσδήποτε: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
- Ολόσωμες φόρμες, μπότες και ελαστικά γάντια
- Γυαλιά προστασίας
- Σακούλες από σκληρό πλαστικό, μεγέθους ικανού να χωράνε τα χόρτα, σκουπίδια, κ.α.
-Κατάλληλα ειδικά μηχανήματα και εργαλεία για αποψίλωση, βοτάνισμα, διαμόρφωση κόμης θάμνων,
κλάδεμα και καθαρισμό.
-Πληροφοριακές πινακίδες, ότι οι εργασίες εκτελούνται από την Περιφέρεια Αττικής.
-Οι εργάτες θα φορούν πλήρη τον εξοπλισμό προστασίας.
O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, για όλο το
χρονικό διάστημα της διάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις ως εξής:
- Η πρώτη δόση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της πρώτης επανάληψης της αποψίλωσης.
- Η δεύτερη δόση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της δεύτερης επανάληψης της αποψίλωσης και
της πρώτης επανάληψης του βοτανίσματος.
- Η τρίτη δόση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
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Οι λοιπές εργασίες (Κλάδεμα δέντρων ύψους μέχρι 4m, Διαμόρφωση κόμης αναπτυγμένων θάμνων και
Καθαρισμός χώρου φυτών) θα επιμερίζονται στις παραπάνω δόσεις ανάλογα με τις επιμετρήσεις.
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις και
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την υπογραφή του 1ου και 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής (τμηματική παραλαβή) και ακολούθως μετά
την υπογραφή και του 3ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής (οριστική παραλαβή) από τα μέλη της Τεχνικής
Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, οι εργασίες θεωρούνται περαιωμένες και το 3ο Πρωτόκολλο
επέχει θέση οριστικής παραλαβής τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ…………………..
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ …………………………
Δ/ΝΣΗ:………………., T.K…………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τ.Κ. 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.……………ΠΟΣΟΥ…………….ΕΥΡΩ
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…......................υπέρ:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεύθυνση)........... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………
β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, σύμφωνα με την
8/2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω
των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου «Για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής
βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς
αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021», με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών 6-12-2020.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………
(Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ…………………..
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ …………………………
Δ/ΝΣΗ:………………., T.K…………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τ.Κ. 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.……………ΠΟΣΟΥ…………….ΕΥΡΩ
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…......................υπέρ:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεύθυνση)........... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………
β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’
αριθμ……Σύμβασης «Για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για
πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021», σύμφωνα με την 8/2020 Διακήρυξη της
Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 06-12-2020.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις επιστροφής της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ανήκει στη Διακήρυξη 8/2020)

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

α/
α
1
2

3

4

5

Είδος εργασίας
Εργασίες
Αποψίλωσης
Κλάδεμα
δέντρων
ύψους μέχρι
4m
Διαμόρφωση
κόμης
αναπτυγμένων
θάμνων
Βοτάνισμα
χώρου φυτών
με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό
μηχάνημα
πεζού χειριστή
Καθαρισμός
χώρου φυτών

Μονάδα

Ποσότητα

Επαναλήψεις

Συνολική
ποσότητα

στρ

918,70

3,00

2.756,10

τεμ.

100,00

1,00

100,00

τεμ.

15.500,00

1,00

15.500,00

στρ

100,00

2,00

200,00

στρ

100,00

2,00

200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής,
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.
Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το
αρχείο κειμένου με το όνομα «ΤΕΥΔ» (μορφή αρχείου τύπου doc) το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του
παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μόλις το συμπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8 /2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. …../….
«Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών,
καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος
2021»
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. του έτους 20.., οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός
το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ.
997875116 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα από τον……………………………, και αφετέρου ο/η κ.
…………………… (φυσικό πρόσωπο - πλήρη στοιχεία) ή το νομικό πρόσωπο ………………. με την επωνυμία
«……………………………………………..» και δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην………………….(περιοχή),
……………………..(οδός-αριθμός), Τ.Κ. …..…, τηλ. …………….., τηλεομοιοτυπία ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….και
Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου),
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το από ………………………. Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον πρόκειται
για ΑΕ ή Ε.Π.Ε.) που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……/….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄αριθμ. 781815/14-102020 (ΑΔΑ: 6ΩΑ97Λ7-ΥΡ8, ΑΔΑΜ: 20REQ007482288) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας
Αττικής, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση
πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021»,
Διακήρυξη 8/2020, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον Φ.Π.Α..
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής
βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς
αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021, σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):
Ειδικότερα, το αντικείμενο αφορά:
A΄
Στην αποψίλωση και στον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η απομάκρυνση της ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης,
σκουπιδιών και ξερών κλαδιών κρίνονται απαραίτητα, διότι εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, που
παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την αυξημένη κυκλοφορία σε αυτούς τους
οδικούς άξονες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.
Η εργασία βοτανίσματος των χώρων καθώς και η τυχόν κλάδευση των δέντρων, εκατέρωθεν των οδών, θα
πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων (χορτοκοπτικά,
κλαδευτήρια, πριόνια, κ.α) από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων
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κοπής με τσουγκράνες, η συσσώρευσή τους σε σωρούς και η αυθημερόν απομάκρυνσή τους σε νόμιμη
χωματερή.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο, όπως περιγράφονται παρακάτω και σε ακτίνα μέχρι
8μ. από το ασφαλτικό οδόστρωμα και μέχρι το όριο των ιδιοκτησιών συμπεριλαμβανομένων και των
ερεισμάτων. Σε ορισμένα σημεία στα οποία παρατηρείται αυξημένη κίνηση (π.χ. διασταυρώσεις) μπορεί
να φτάσει μέχρι και τα 10μ. και σε άλλα, όπως σημεία κυρίως όπου υπάρχουν πεζοδρόμια - ερείσματα, το
πλάτος κυμαίνεται από 2-3 μέτρα.
Γενικά οι αποψιλώσεις θα γίνουν κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.
Οι εργασίες αποψίλωσης προβλέπεται να γίνουν 3 φορές, με διαφορά 2 μηνών η μία από την άλλη.
Συγκεκριμένα οι οδικοί άξονες που χρήζουν αποψίλωσης είναι:
Μήκος οδού * πλάτος ερεισμάτων
(σε μέτρα)

ONOMΑΣΙΑ ΟΔΟΥ
Α
Ε.Ο.
31
1
Ε.Ο.
32
2
3
4

5

Ε.Ο.
33
Ε.Ο.
34

Ε.Ο.
29

6
7
8
9
10
11
12

3,200
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Ε.Ο.
30
Ε.Ο.
18
Ε.Ο.
28
Ε.Ο.
26
Ε.Ο.
41

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΔΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ)
ΚΑΛΑΜΟΣ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Ν. ΜΑΚΡΗ)
ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΑΝΙ
ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ)
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΟ ΛΕΩΦ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΠΑΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΑΠΟΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΙΜΗΝ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΛΑΥΡΙΟ ΣΟΥΝΙΟ

12,800
19,000

3,00 + 3,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

Β

ΣΥΝΟΛΟ
(σε στρέμματα)
Α*Β

6,00

19,20

3,00

38,40

3,00

57,00

3,00

18,00

3,00

24,00

8,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

17,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

51,00

2,500

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

2,00

5,00

2,00

13,00

4,00

20,00

2,00

3,00

3,00

18,00

3,00

28,50

2,00

46,00

6,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
οδού =
2,00 + 2,00μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
οδού =

6,500

*

5,000

*

1,500

*

6,000

*

9,500

*

23,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
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ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠ.
ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

13

14

15

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

16
17
18
19
20

Ε.Ο.
21
Ε.Ο.
22
Ε.Ο.
23
Ε.Ο.
24

21
22
23
24

26

Ε.Ο.
17
Ε.Ο.
19

27

Ε.Ο. 6

25

28
29

Ε.Ο. 1

ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (ΜΕΧΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΠΟ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΠΟ ΔΗΜΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) ΜΕΧΡΙ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ - ΣΠΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.
ΣΠΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ - ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΑΠΟ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΕΚΑΛΗ - ΜΠΑΦΙ ΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΚΤΗΜΑ
ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

1,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

3,00

2,000

2,00 + 2,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

4,00

8,00

2,00

8,00

1,00

2,50

2,00

16,00

2,00

4,00

2,00

38,00

3,00

6,00

2,00

6,00

2,00

4,00

3,00

21,00

3,00

4,50

3,00

33,00

3,00

21,00

2,00

36,00

2,00

4,00

2,00

43,00

4,000
2,500
8,000
2,000
19,000
2,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
0,50 + 0,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

7,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

18,000

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,000
2,000
7,000
1,500
11,000

2,000
21,500

1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,00 + 1,00μ εκατέρωθεν της
* οδού =
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30

Ε.Ο.
38

31

32
33

ΑΥΛΩΝΑΣ-ΩΡΩΠΟΣ-ΣΚ.
ΩΡΩΠΟΥ ΔΙΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΑΠΟ
ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ Α/Κ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΕ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ) ΚΑΙ
ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΔΙΑΣΤ.
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΜΑΤΙ - ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ- Ν. ΜΑΚΡΗ ΜΕΧΡΙ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΤΥΜΒΟΣ)
ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
(Ε.Ο. 40)
ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ

34

9,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

27,00

5,000

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

3,00

15,00

3,00

105,00

3,00

45,00

3,00

20,10

35,000
15,000
6,700

1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =
1,50 + 1,50μ εκατέρωθεν της
* οδού =

ΣΥΝΟΛΟ Α
ONOMΑΣΙΑ ΟΔΟΥ

811,20 στρεμ.

μήκος νησίδας * πλάτος νησίδας (σε μέτρα)
Α

1

2

3
4

Ε.Ο.
31

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.
ΣΠΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

6

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ Α/Κ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑΠΌ
ΣΤΑΥΡΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΓΕΡΑΚΑ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΤΙ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ- Ν. ΜΑΚΡΗ
ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΤΥΜΒΟΣ)

7

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
(Ε.Ο. 40)

5

Β

ΣΥΝΟΛΟ
(σε στρέμματα)
Α*Β

3,200

*

1,00

3,20

0,300

*

3,00

0,90

2,000

*

2,00

4,00

0,800

*

3,00

2,40

0,700

*

10,00

7,00

2,500

*

30,00

75,00

2,500

*

4,00

10,00

5,00

*

1,00

5,00
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ΣΥΝΟΛΟ Β
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) =
Β΄
α.

107,50 στρεμ.
918,70 στρεμ.

Εργασίες κλαδέματος δέντρων. Κατά προτεραιότητα θα κλαδευτούν δένδρα που το φύλλωμα ή οι
κλάδοι τους αποκρύπτουν φωτεινούς σηματοδότες ή πινακίδες κυκλοφορίας, ή κρίνεται πιθανή η
πτώση κλάδων επί του οδοστρώματος.

β.

Εργασίες διαμόρφωσης θάμνων. Η εργασία θα πραγματοποιείται ανά περιόδους μέσα στα χρονικά
πλαίσια της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο ανθοφορίας αυτών. Έτσι για παράδειγμα οι
εργασίες θα ξεκινήσουν διαμορφώνοντας αρχικά θάμνους που έχει περάσει η ανθοφορία τους (π.χ.
Σχίνα, Κουμαριές, Πουρνάρια, Δάφνη Απόλλωνος, Αγγελικές) σε δεύτερη φάση τα Δεντρολίβανα,
Σπάρτα και στο τέλος οι πικροδάφνες. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες διαμόρφωσης θα ξεκινούν
μετά και την συναίνεση της Υπηρεσίας.

γ.

Εργασίες βοτανίσματος των χώρων φυτών με χλοοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή από πάσης
φύσεως αυτοφυή ζιζάνια, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις ή έχουν ειδικό
ενδιαφέρον. Τα προϊόντα βοτανίσματος θα απομακρύνονται από τους χώρους επέμβασης, το πολύ
εντός 2 ημερών. Το πρώτο βοτάνισμα θα γίνει με την έναρξη της σύμβασης και μετά το πρώτο
καθάρισμα στους χώρους φυτών (όπως αναφέρεται στο δ). Το δεύτερο βοτάνισμα θα
πραγματοποιηθεί μετά από εντολή της Υπηρεσίας. Σε επικίνδυνα για πρόκληση ατυχήματος ή
δυσπρόσιτα σημεία των νησίδων θα γίνεται βοτάνισμα χειρωνακτικά.

δ.

Εργασίες καθαρισμού χώρου φυτών από πάσης φύσεως απορρίμματα, άχρηστα αντικείμενα, μπάζα
και αποθέσεις φερτών υλικών διάσπαρτων ή εντοπισμένων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον
καθαρισμό όλων των χώρων φυτών (κεντρικές νησίδες και παράπλευροι χώροι) της οδού (πριν το
βοτάνισμα) από απορρίμματα, άχρηστα υλικά ή μπάζα με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας και να
απομακρύνει εντός το πολύ 2 ημερών τις σακούλες με τα απορρίμματα, άχρηστα υλικά ή μπάζα σε
επιτρεπόμενο χώρο.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Ειδικά για τις εργασίες της Β΄ παραγράφου που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου, ακολουθείται το
παρακάτω Τιμολόγιο Εργασιών:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4m
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Περιλαμβάνεται η
δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς
και την δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή εφαρμογής €/τεμ., (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου)
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ
Διαμόρφωση κόμης θάμνων σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν
οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή εφαρμογής €/τεμ., (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου)
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-05-00 και
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή εφαρμογής €/στρέμμα, (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα, μπάζα κλπ.), απομάκρυνσή τους
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-0607-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων
που απαιτούνται.
Τιμή εφαρμογής €/στρέμμα, (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου)

α/α
1
2

3

4

5

Είδος εργασίας
Εργασίες
Αποψίλωσης
Κλάδεμα
δέντρων
ύψους μέχρι
4m
Διαμόρφωση
κόμης
αναπτυγμένων
θάμνων
Βοτάνισμα
χώρου φυτών
με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό
μηχάνημα
πεζού χειριστή
Καθαρισμός
χώρου φυτών

Μονάδα

Ποσότητα

Επαναλήψεις

Συνολική
ποσότητα

στρ

918,70

3,00

2.756,10

τεμ.

100,00

1,00

100,00

τεμ.

15.500,00

1,00

15.500,00

στρ

100,00

2,00

200,00

στρ

100,00

2,00

200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του αντικειμένου ορίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους 2021 από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο χρονικό διάστημα αυτό πρέπει να έχουν τελειώσει οι
προβλεπόμενες εργασίες.
Eιδικά για την αποψίλωση και τον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, καταληκτική ημερομηνία εργασιών της πρώτης επανάληψης
είναι δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το ανωτέρω χρονικό
διάστημα περιλαμβάνει και την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
κ.λπ.).
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους λόγους που
αυστηρά προβλέπεται από τη νομοθεσία.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες
όλες τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες κατάληψης οδοστρώματος, προς έγκρισή τους.
Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση
των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κ.λπ., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 &
10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που
εγκρίθηκαν με τις 8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1218/83 &
5898/80), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στην τιμή της
προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των εργασιών ή
της πλημμελούς σήμανσής τους.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα,
οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αντικειμένου να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων,
όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του.
Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές
διατάξεις.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, καθορισμός όλων
των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας, καθώς και εκτίμηση της υπάρχουσας
κατάστασης, ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες, πριν
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και
τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων
βοηθειών, καθώς και όλων των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε
Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Αντικειμένου, μετά από σχετική
έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και
εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κ.λπ..
Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά μέσα
πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί.
Ειδικά για τις ημέρες, για τις οποίες ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εμφανίζει δείκτη 4 ή 5 δεν επιτρέπονται εργασίες κοπής από τον
Ανάδοχο.
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.
Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης
ατυχημάτων.
Οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν
από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή προμήθειες υλικών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:
- Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε
αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κ.λπ.) ή
λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής μηχανημάτων και τα ασφάλιστρά τους.
- Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού κα των λοιπών συνεργείων από
εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών,
ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κ.λπ..
- Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.
- Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων χώρων προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων. Ο Εργοδότης δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων αποθήκευσης κ.λπ. υλικών.
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- Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που θα πρέπει να
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, κατά την διάρκεια του αντικειμένου.
- Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του Αναδόχου.
- Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου και κάθε φύσης
αποζημίωσης προς τρίτους.
- Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις,
εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν :
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των
εργασιών.
β) Η δαπάνη λήψης έγχρωμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του αντικειμένου.
γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.
δ) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου και γενικά κάθε άλλη
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.
ε) Οι δαπάνες για μέτρα που χρειάζονται, όταν εκτελούνται εργασίες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία γενικά πεζών και οχημάτων.
Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί.
" Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου"
Όλο το αντικείμενο, είναι της "Καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαμβάνονται
στην τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του
Φορέα κατασκευής ή τρίτου Φορέα.
Η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα κατ΄
άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις.
- Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, μέτρα σήμανσης, μέτρα
ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες παραλαβής του
αντικειμένου.
Οι τυχόν εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από σχετική παρατήρηση της Υπηρεσίας, στην αντικατάσταση του
μηχανήματος ή και του χειριστή που δεν είναι αποτελεσματικός στην εργασία.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας, από οποιαδήποτε
Αρχή, για την απόρριψη των προϊόντων κάθε εργασίας του.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου, αν δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα
εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή
ευθύνη.
Το συνεργείο θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό:
- Αυτοκίνητο με καρότσα για την απόθεση των χόρτων, το οποίο θα φέρει φωτεινή σήμανση για την
στάθμευση σε ρεύμα κυκλοφορίας και εργάτη, ο οποίος θα ρυθμίζει την παράκαμψη της κυκλοφορίας,
προς αποφυγή ατυχήματος.
- Επίσης, καθώς η αποκομιδή των προϊόντων κοπής γίνεται σε επαρχιακές οδούς υψηλού φόρτου, χωρίς
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκομιδή, και του
περιορισμού του αριθμού των δρομολογίων είναι απαραίτητη η χρήση απορριμματοφόρου οχήματος και
αρπαγής. Τον παραπάνω εξοπλισμό θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος είτε ιδιόκτητα, είτε με την μορφή
μίσθωσης.
- Στολές ή γιλέκα με ανακλαστικά στοιχεία. Στα γιλέκα θα αναγράφεται οπωσδήποτε: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
- Ολόσωμες φόρμες, μπότες και ελαστικά γάντια
- Γυαλιά προστασίας
- Σακούλες από σκληρό πλαστικό, μεγέθους ικανού να χωράνε τα χόρτα, σκουπίδια, κ.α.
-Κατάλληλα ειδικά μηχανήματα και εργαλεία για αποψίλωση, βοτάνισμα, διαμόρφωση κόμης θάμνων,
κλάδεμα και καθαρισμό
-Πληροφοριακές πινακίδες, ότι οι εργασίες εκτελούνται από την Περιφέρεια Αττικής.
-Οι εργάτες θα φορούν πλήρη τον εξοπλισμό προστασίας.
O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, για όλο το
χρονικό διάστημα της διάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις και
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια.
ΑΡΘΡΟ 2o: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Η εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και στο άρθρο 1 της
παρούσας, θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του
έτους 2021. Ειδικά για την αποψίλωση και τον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., καταληκτική ημερομηνία εργασιών της πρώτης επανάληψης είναι δύο (2)
μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για λόγους που
αυστηρά προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Γενικά οι εργασίες αποψίλωσης θα γίνουν κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.
Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Τεχνική
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής ανά επανάληψη με την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβήςπαρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 219 του Ν.
4412/2016.
Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΠαραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του
τμήματος που αφορά η πληρωμή, κατά την πρώτη πληρωμή, κατά την δεύτερη πληρωμή και
ακολούθως με την υπογραφή του τρίτου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το υπόλοιπο του
αντικειμένου της σύμβασης. Οι εργασίες θεωρούνται περαιωμένες μετά το τρίτο Πρωτόκολλο
Οριστικής παραλαβής.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον/στην ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρείς δόσεις και ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν
εκτελεστεί, όπως αυτές θα πιστοποιούνται από την αρμόδια τεχνική επιτροπή παρακολούθησηςπαραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, η πρώτη δόση θα πραγματοποιηθεί με την
ολοκλήρωση της πρώτης επανάληψης της αποψίλωσης, η δεύτερη δόση θα πραγματοποιηθεί με την
ολοκλήρωση της δεύτερης επανάληψης της αποψίλωσης και της πρώτης επανάληψης του βοτανίσματος
και η τρίτη δόση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
Οι λοιπές εργασίες (κλάδεμα δέντρων ύψους μέχρι 4m, διαμόρφωση κόμης αναπτυγμένων θάμνων και
καθαρισμός χώρου φυτών) θα επιμερίζονται στις παραπάνω δόσεις ανάλογα με τις επιμετρήσεις.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του ανάδοχου και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
νόμιμων 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.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται κάθε φορά είναι τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (του τμήματος που αφορά η πληρωμή )
Τιμολόγιο του αναδόχου υπέρ της Υπηρεσίας
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Η εξόφληση του τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:


Κράτηση 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 επιβάλλεται (αρ. 4, Ν. 4013/2011, όπως ισχύει).



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 Περιφέρεια Αττικής στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.



Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (αρ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμ. 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, η οποία δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων, αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64
του Ν. 4412/2013, όπως ισχύει).
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από
τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του του ΚΑΕ 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης
εκτάκτων αναγκών» του Ε.Φ. 05072 της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
(Π.Ε.Α.Α.).
ΑΡΘΡΟ 4o: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής των εργασιών θα συντάξει εις διπλούν, κατά την πρώτη και
δεύτερη πληρωμή, Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, και
ακολούθως κατά την τρίτη πληρωμή θα συντάξει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του
συμβατικού αντικειμένου, τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν από όλα τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής
Παρακολούθησης-Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εργασίες θεωρούνται περαιωμένες μετά
την υπογραφή και του τρίτου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
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διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στο άρθρο 220.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του
συμβατικού αντικειμένου κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
ΑΡΘΡΟ 5o: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ………………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………€ (ευρώ), ισχύος………………., της/του ………………..
Τράπεζας/Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)/Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)/χρηματοδοτικού ιδρύματος/ασφαλιστικής επιχείρησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συμβατικού αντικειμένου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επιστροφή
της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου, την
εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 και την
παρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6o: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
β. Εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη της Περιφέρειας
Αττικής.
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β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός είκοσι
(20) ημερών 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 (αρ. 204 του Ν. 4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, ολική
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Ποινικές ρήτρες
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 7o: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων
203, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016 και των όρων του άρθρου 6 (Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου) της
παρούσας, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του
άρθρου 205 του Ν. 4412/2016.
Κατά τις απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την
ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολεί, των εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής και των τρίτων.
Αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία είτε στο
προσωπικό που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος είτε στους εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής είτε στους
τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο ανάδοχος. Συνεπώς, η Περιφέρεια Αττικής
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα και ζημιές σε πρόσωπα και πράγματα που μπορεί να
προκληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ούτως ώστε το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση
της σύμβασης να είναι ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς. Επίσης οφείλει να μεριμνήσει ούτως ώστε ο
τεχνικός εξοπλισμός και τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης να είναι
ασφαλισμένα τουλάχιστον για αστική ευθύνη και να παραμένουν ασφαλισμένα καθ’ όλη την διάρκεια
τα σύμβασης.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής και της
οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και οι οποίοι έγιναν δεκτοί από
την αναθέτουσα αρχή με την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή ο ανάδοχος πτωχεύσει ή επαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή επαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις του νόμου, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
Το ανωτέρω ισχύει και σε περίπτωση που μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης καταδικαστεί αμετάκλητα για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή επαχθεί στις άνω αναφερόμενες
καταστάσεις.
Επίσης, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο μερικώς ή
ολικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών, η σύμβαση διακόπτεται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που λαμβάνεται κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο δε ανάδοχος δηλώνει
ήδη με την παρούσα ότι σε περίπτωση διακοπής κατά τα ανωτέρω της σύμβασης ουδεμία αξίωση θα έχει
εκ της αιτίας αυτής έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αξίωσής του για αμοιβή για τις παρασχεθείσες
μέχρι τη λήξη της σύμβασης υπηρεσίες και εκτελεσθείσες εργασίες.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 9/2019
Διακήρυξης, τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου και την ελληνική και
ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου,
η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο και δύο (2) για τη Δ/νση
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, το περιεχόμενό της αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους
συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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