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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ - 
ΑΠΟΘΖΚΖ 

Ι σ Ϊ λ λ η λ α  0 6 - 0 8 - 2 0 2 0  
Α . Π .   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3  

Γηεύζπλζε: ΚαπιΪλε 7 
Πιεξνθνξέεο: Μπαζνύλα Αγγειηθά 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΓΖΜΟΙΔΤΣΔΑ Δ ΣΟΠΙΚΖ ΔΦΖΜΔΡΙΓΑ:  
Α Ν Δ Ξ Α Ρ Σ Ζ Σ Ο   

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

ΘΔΜΑ: «Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηηο ππεξεζίεο γεληθήο θχζεο κε ηίηιν «ΑΝΑΝΔΧΖ –

ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00€ (ΣξηΪληα ελλΫα ρηιηΪδεο ελληαθόζηα εέθνζη 

νθηώ επξώ) ελδεηθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..» 

 
 
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 18-08-2020 εκΫξα ΣΡΙΣΖ θαη ώξα 9:03π.κ – 10:00π.κ. 

 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

 
 
 





2 

Ο ΑΝΣΙΓΖΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Έρνληαο ππόςε:  
1.Σηο δηαηΪμεηο: 

I. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηα Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

II. Σν Ν.4555/18 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηα Γεκνθξαηίαο 
–Δλίζρπζε ηα πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηα νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.» [Πξφγξακκα 
ΚΛΔΗΘΔΝΖΗ] 

III. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ηα Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

IV. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηα δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

V. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VI. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηα Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

(ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VII. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηα δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

VIII. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

IX. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ 
λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

X. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XI. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηα Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη ηα δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XII. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηα Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α) 
XIII. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηα  παξ 

9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  
XIV. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηα δηαηάμεηο». 
XV. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

XVI. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 
 

2.  Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.928,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. γηα 
ηελ αλσηέξσ ππεξεζία/εξγαζία, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη Πξαζίλνπ. 

3. Σν ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006824907 2020-06-05 
4. Σν κε αξηζκφ 29297/2134/05-06-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε. 
5. Σελ κε αξηζκφ 677 /11-06-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ Χ88ΜΧΔΧ-0ΖΓ 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006893836 2020-06-19. 
6. Σελ κε αξηζκφ 564/21-07-2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ 9ΖΧΛΧΔΧ-0Τ6) κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ 
α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
β) θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία γεληθήο θχζεο κε ηίηιν «ΑΝΑΝΔΧΖ –
ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 

7. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξεζία «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Ι  
 
πλνπηηθό δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηελ πιΫνλ 
ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία 
γεληθήο θχζεο κε ηίηιν «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 
γηα ην έηνο 2020-2021 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00€ (ΣξηΪληα ελλΫα ρηιηΪδεο 
ελληαθόζηα εέθνζη νθηώ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ 
(Κ.Α.Δ.) «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ (όπσο πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ) (Παξάξηεκα Β΄). 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο 16 - 20 m, ζε πιαηείεο, 
πάξθα, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 59 200,00 11.800,00 

2 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο > 20 m, ζε πιαηείεο, πάξθα 
λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 68 300,00 20.400,00 

ΤΝΟΛΟ 32.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 7.728,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.928,00 € 

 
 
Σν πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 39.928,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα δηαηεζεί ην έηνο 2020 
ζπλνιηθφ πνζφ 33.728,00€, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 35.6117.001 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, φπνπ 
είλαη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε θαη γηα ην έηνο 2021 ζα δηαηεζεί ζπλνιηθφ πνζφ 6.200,00€. 
Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηελ 18-08-2020 εκΫξα ΣΡΙΣΖ θαη 
ψξα 9:30Ζ  – 10:00Ζ πξσηλή ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, επί ηεο νδνχ Πι. 
Αλδ. ΠαπαλδξΫνπ 5, Σ.Κ. 45221. 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο 
ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηψλ, νδφο ΚαπιΪλε 9 – ΙσΪλληλα, ηζόγεην, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 17-08-2020 θαη ψξα 14:30 κ.κ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ 
ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 
Πξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν 
ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 
παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο 

 
 
 
 
 
 
 

Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνςήθησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο 
απφ ηελ Τπεξεζία καο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α’» 

2. ΔΗΓΗΚΟΗ   ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β’» 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ’» 

4. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» 

5. ΜΔΛΔΣΖ -ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ΄» 

6. ΔΝΣΤΠΟ  ΣΔΤΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ’» 
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ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ 
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο 
Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη 
θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε/ αληίζηνηρε Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  
1. ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (Πξνθάξπμε) 
2. ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ  www. Ioannina.gr (Γηαθήξπμε/Πξνθήξπμεε). 
3. ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ θαη 
Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (ΚΖΜΓΖ) (Γηαθύξεμε). 
4. ζηελ ηνπηθά εθεκεξέδα (Πξνθάξπμε):  Α Ν Δ Ξ Α Ρ Σ Ζ Σ Ο   

 
Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη παξαιήπηεο ηεο 
Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο 
θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 
αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηαρ. δηεχζπλζε Καπιάλε 7, Ησάλληλα, η.θ 45444 
ηει: 26513 61332, fax: 26510 74441, Email: ampasouna@ioannina.gr, αξκφδηα ππάιιεινο Α. Μπαζνχλα. 
 
πλνπηηθΪ ηνηρεέα 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γήκνο Ησαλληηψλ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 18-08-2020 εκέξα ΣΡΙΣΖ θαη ψξα 9:30Ζ  – 10:00Ζ πξσηλή 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεκαξρηαθό ΚαηΪζηεκα Ισαλλέλσλ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
«ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ 
ΑΦΑΛΔΙΑ» 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ 39.928,00 ΔΤΡΧ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

120 εκέξεο 

ΠΟΟΣΖΣΑ / ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΖ χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΣΙΜΖ 

0,07% ππΫξ Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 
3% & επ’ απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.) 
0,06% ππΫξ ηεο Α.Δ.Π.Π (Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ) ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο. (επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20%). Ωο πξνο ηηο 
θξαηήζεηο ηζρχνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ 
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο 
θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ  5o ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 6Α ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΠΡΟΧΡΙΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΡΙΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 10Α ΔΝΣΑΔΙ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΓΙΚΑΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΤΜΦΧΝΖΣΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ12Ο ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ13Ο ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ14Ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ -ΚΡΑΣΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ15Ο ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ -ΚΤΡΧΔΙ 

ΑΡΘΡΟ16Ο ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΔΓΓΤΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ18Ο ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 20 ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: .ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΖΣΑ-ΣΙΜΖ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΙΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ : ΜΔΛΔΣΖ - ΔΝΣΤΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ:ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΤΓ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α΄» 

 
ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  

 
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν 
δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Όζνη επηζπκνύλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκό πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ επέ απνδεέμεη, Ϋγγξαθε 
πξνζθνξΪ κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γάκνπ, ην αξγόηεξν κΫρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδά ηελ 17-08-2020 θαη ψξα 14:30 κ.κ., ε λα 
ηελ θαηαζΫζνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπάο ηελ 18-08-2020 εκέξα ΣΡΙΣΖ θαη ψξα 9:30Ζ  – 10:00Ζ πξσηλή ζην 
θηέξην ηνπ Γάκνπ ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, επί ηεο νδνχ Πι. Αλδ. ΠαπαλδξΫνπ 5, Σ.Κ. 
45221. 
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ν  : ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
Ο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη θαηΪ ηελ θαηΪζεζά ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αέηεζε ζπκκεηνράο 
ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ηα πιάξε ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπ. ε πεξέπησζε 
πνπ θαηΪ ηα ζηΪδηα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα παξαζηαζεέ εμνπζηνδνηεκΫλνο 
εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηΫξσ αέηεζε ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη θαη ηα ζηνηρεέα απηνύ. Δπηζεκαέλεηαη όηη 
ζηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ν εθΪζηνηε εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξόζσπνο νθεέιεη θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ 
δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεέ λα θαηαζΫζεη ηδηνρεέξσο ζηελ επηηξνπά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  
Αvηηπξoζθoξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε 
πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή 
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 
έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 
28/2015.  
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, απηά 
γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 
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θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 
θέξεη ππνγξαθή  κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο . 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ή 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α' 188).  
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα  έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ 
εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε 
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 
νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν 
απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα 
“Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  
«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε 
είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.». 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
Οη πξνζθνξΫο ζα ππνβΪιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηνλ νπνίν ζα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
Δληόο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ πξνζθνξΪο ηνπνζεηνύληαη ηα εμάο :  
α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ν νπνίνο πεξηέρεη 
ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 5 ηνπ παξόληνο παξαξηάκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ 
Ν.4412/16).  
β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Ν.4412/16) . 
γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 
ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Ν.4412/16) . 
Οη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιεένληαη:  
1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα, 
απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α' 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηΪθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 
αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 
ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξΪ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κΫιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ. 
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ  
δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
2. Απνθιεέεηαη από ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδάπνηε νηθνλνκηθόο θνξΫαο, 
εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά:  
α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηό Ϋρεη δηαπηζησζεέ από δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 
απόθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 
ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  
β) Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 
πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα 
εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 
γ)γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα όηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθό δηΪζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη 
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νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
3. Δπέζεο απνθιεένληαη: 
 α) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ αζεηάζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/16,  
β) Τπνςάθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ,  
γ) Τπνςάθηνη πνπ ζπλάςαλ ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο κε ζηόρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ,  
δ) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλόκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 
νπζηώδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
ε) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ θξηζεέ Ϋλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, 
 ζη) Τπνςάθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεΪζνπλ κε αζΫκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζνπλ εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  
δ) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ δηαπξΪμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξΪπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηα ηνπο.  
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν   -ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ 4 
ηνπ Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα.). θαη 
ζπκπιεξψλεηαη, (ΤΜΠΛΖΡΩΖ: ΜΔΡΟΤ ΙΙ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α,Β, θαη Γ ), ΜΔΡΟΤ ΙΙΙ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α,Β,Γ), 
ΜΔΡΟΤ IV (ENOTHTA A) ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Σν αλσηΫξσ ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν Τπεύζπλεο 
Γάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)ππνγξΪθεηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αθνχ ζπκπιεξσζεί. 
εκείσζε (1):Υπνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΕΥΔ  
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ θαη φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  
Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ, λνεέηαη ν λόκηκνο 
εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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Σεκείσζε (2):Φξόλνο ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ  

 
Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ «ε αηηάζεσλ ζπκκεηνράο». 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα Β' ηεο παξνχζαο. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ην θπξίσο θάθειν κε ηηο 
ίδηεο ελδείμεηο.  
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  
 
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ φηη:  
1. Δίλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 
2. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη θάζε ζρεηηθή εξγαζία θιαδέκαηνο πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, αλεμαξηήηνπ 

βαξχηεηαο, δπζθνιίαο, ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη σξαξίνπ εθηέιεζεο, πνπ πηζαλφλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 
θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ. 

3. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ην 
Γήκν Ησαλληηψλ θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ή λσξίηεξα ζηελ πεξίπησζε νινθιεξψζεσο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ρσξίο θακία πξφζζεηε αμίσζε επαχμεζεο ηεο ηηκήο ζε 
βάξνο ηνπ  Γήκνπ. 

 
Οη πξνζθέξνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ζηνλ θάθειν ηεο 
ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Μεραλήκαηνο  (θαιαζνθφξνπ) χςνπο 20 κέηξσλ θαη άλσ. 
2. Αληίγξαθν ηεο αζθάιεηαο κεραλήκαηνο. 
3. Αληίγξαθν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο. 
4.Πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ ην εηδηθφ 
επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα αξρή, πνπ ζα εθδνζεί ην πνιχ 6 κήλεο πξηλ ηεο 
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
5.Ολνκαηεπψλπκν ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ρεηξηζηή κε ηα ζρεηηθά δηπιψκαηά ηνπο. 
6.Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηερλίηε δελδξνθεπνπξνχ κε ηα ζρεηηθά δηπιψκαηά ηνπ. 
7.Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο απφ δεκφζην θνξέα θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο αλάζεζεο. 
8.Πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη ν ζπκκεηέρσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο εθαξκφδεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ Α. ην πξφηππν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 
θαη Β. ην ζχζηεκα ή πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 14001 (Γηεζλέο Πξφηππν) ή EMAS-(Eco-
Management and Audit Scheme-Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θαη Οηθνινγηθφο Έιεγρνο) (Δπξσπατθφ Πξφηππν). 
 
ΑΡΘΡΟ 6Α: ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΙ   ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ  
Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 
δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ε αλσηέξσ δήισζε, ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη 
ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 
ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη 
ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεύζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε 
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά 
ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν 
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επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 
ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.» Οη ππεύζπλεο δειώζεηο θΫξνπλ 
ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο». 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ  κε ζπκπιήξσζε  απφ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ  
εληχπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ νκάδσλ (π.ρ Α,Β,Γ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’. 
Ζ ηηκή ηνπ πξνο εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα. 
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ 
θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. 
ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 
απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ».  
Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο 
φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  
Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξΪο νξέδεηαη ην δηΪζηεκα 120 εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό. 
«ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, 
ε αλαζΫηνπζα αξρά δύλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απόθαζά ηεο, εθόζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζύκβαζεο 
εμππεξεηεέ ην δεκόζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέηε όρη.». 
 
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
εξγαζίαο/ππεξεζίαο), νη δε αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε 
ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ.88 ηνπ λ.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΓΔΙΞΖ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 
2.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη 
ώξα πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθάξπμε.  
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  
Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη "Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά".  
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ ηα prospectus).  
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηε δηαθήξπμε.  





12 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ 
έλδηθν κέζν. 
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε 
Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 
ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ. 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε 
βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα 
αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 
Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξώλνληαη κε κέα (1) απόθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 
(π.ρ ζηνπο Γήκνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα Ν.Π.Γ.Γ/Ν.Π.Η.Γ ). 
Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, «καδέ κε αληέγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ», ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/16, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή (Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή) ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκέαο, δΫθα(10) εκεξώλ, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν , ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην Ϊξζξν 80 ηνπ 
Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 
ηνπ Ν. 4412/2016. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
α. ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΙΣΔ: 
(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ 
ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :  
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  
αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη 
(IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 
ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξΪ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κΫιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ. 
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ  
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δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
(2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ε 
δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε από εθθαζαξηζηά ε από δηθαζηάξην ε δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε 
δηαδηθαζέα πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ 
βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ 
ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 
ππνρξεώζεηο ηνπο.  
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ,ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπο. 
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο κΫξεο πξηλ από 
ηελ ππνβνιά ηνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 
(5) Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη εθδνζεέ  Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο κΫξεο πξηλ από ηελ 
ππνβνιά ηνπο, σο αθνινύζσο : 
α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
(6) Σα παξαζηαηηθΪ εθπξνζώπεζεο  

α. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΙΑ  ΖΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 
β.1)Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά Αλσλύκνπ Δηαηξεέαο (ΑΔ) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο 
Δπζύλεο (ΔΠΔ) : 
α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  
β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 
αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 
Β.2) Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (ΟΔ ά ΔΔ  ε Ι.Κ.Δ) 
α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε 
ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 
β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
ΠαξαζηαηηθΪ εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε 
πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε 
πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο 
εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί 
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

 ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή 
απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Κ.Δ)  

 
γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 
εκεηώλεηαη εηδηθΪ όηη: 
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Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 
ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκόδηνπ 
επαγγεικαηηθνύ ά εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξΪηνπο- κΫινπο ά ηεο ρώξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρώξαο 
όπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Σα αιινδαπΪ Ϋγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα ζπλνδεύνληαη κε επηθπξσκΫλε 
κεηΪθξαζε. 
 
δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
ε. ΓΙΑ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
(7)Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 
ρέζεσλ, πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο». 
Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 
από ππεύζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 
αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ   θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 
θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 
ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
Αλ θαλΫλαο από ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ απνδεέμεη όηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα ε δηαδηθαζέα καηαηώλεηαη. 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν ( επηηξνπή αμηνιφγεζεο ) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο 
παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .Όζνη 





15 

δελ Ϋρνπλ απνθιεηζζεέ νξηζηηθΪ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Ν. 4412/16 . 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν  : ΚΡΙΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο 
αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.105 ηνπ Ν.4412/16. 
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ 
Ν.4412/16. 
2. χκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 
 
ΑΡΘΡΟ 10Α: ΔΝΣΑΔΙ  – ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΓΙΚΑΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ε 
απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε 
πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 
θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ». 
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα θαη 
ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 
θαη µε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ, 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  
Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο 
παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 
18/1989  
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ 
παξφληνο.  
Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε 
ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 
Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)». 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν  : ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΖΣΙΚΟΤ 
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 
θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 Ν.4412/16 
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
ρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Παξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Ζ Τπεξεζία 
ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία 
ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ 
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν  : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Καηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ην αλεθηέιεζην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν  : ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ 
Ν.4412/16: 
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν, 
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ν  : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα. 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 
β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,07% ππΫξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ 
πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξΪηεζε 
ηΫινπο ραξηνζάκνπ 3%, πιΫνλ εηζθνξΪο 20% ππΫξ Ο.Γ.Α. 
β) ΚξΪηεζε ύςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
γ) ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ) ε νπνία ππνινγίδεηαη 
επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπέ ηεο θξΪηεζεο 
απηάο ππνινγέδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επέ ηνπ ραξηνζάκνπ Ο.Γ.Α 20%. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο . 
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Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν : ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  
ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο 
πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 
3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ν : ΔΓΓΤΖΔΙ 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά «ή ρξεκαηνδνηηθά» «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)» πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 
κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ 
ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 
 
Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο : 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί 
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη (6) 
κήλεο. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α.. 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 
Τπόδεηγκα εγγύεζεο ππΪξρεη ζην ΠαξΪξηεκα Γ΄. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ  
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 
203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 
ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, 
άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 
εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή 
λα νξηζηηθνπνηεζεί». 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ 
ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Ννκό αξκόδηα δηθαζηάξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη 
πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα 
γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2νν  : ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα 
αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ  
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ 
πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί 
εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη 
ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα 
απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 
 
Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Ν 4412/16 
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 

Ο ΑΝΣΙΓΖΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
 

ΦΧΣΙΟ ΒΑΒΒΑ 





19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β΄» 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλαλΫσζε - δηακόξθσζε θόκεο ςειώλ δΫληξσλ γηα ιόγνπο αζθαιεέαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε-αλαλέσζε θφκεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα εμήο: 
 

Α/Α Δέδνο δΫληξνπ ΘΫζε /Πεξηνρά Υώξνο δΫληξνπ Ύςνο 
Πνζό-
ηεηα 

1 Γέληξα 16-20 m. 
Όπνπ ζα ππάξμεη επηθίλδπλν δέληξν 
αλά ηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ε νπνπδήπνηε 
θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ 

16-20 
κέηξα 

59 

2 
Γέληξα  πάλσ 
απφ 20 m. 

Όπνπ ζα ππάξμεη επηθίλδπλν δέληξν 
αλά ηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ε νπνπδήπνηε 
θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ 

Πάλσ 
απφ 20 
κέηξα 

68 

 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα εξγαζία, γηαηί ηα 

πεξηζζφηεξα δέληξα βξίζθνληαη ζε ζεηξά θαηά κήθνο δξφκσλ, ελψ θάπνηα γεηηληάδνπλ ή αθνπκπνχλ ζε θαιψδηα 
κεηαθνξάο ξεχκαηνο πςειήο ή κέζεο ηάζεο. Σα δέληξα απηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
θιαδέκαηνο θαη απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερληθέο θιάδεπζεο. Γη απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη απφ 
εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν, ψζηε λα κελ θηλδπλεχζνπλ νη εξγαδφκελνη, νη 
δηεξρφκελνη πεδνί ή λα πξνθιεζνχλ δεκηέο ζε δηεξρφκελα νρήκαηα, ρσξίο λα πξνθιεζεί επίζεο θζνξά ή βιάβε 
ζηνπο αγσγνχο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζε άιια δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 

Σα θιαδέκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζε εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο 
(απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δέληξσλ θαη ην επηζπκεηφ ζρήκα απηψλ.  

 
1.Αληηθεέκελν εξγαζηώλ. 

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ αθνξά ζην θιάδεκα πεξηνξηζκνχ ηεο θφκεο κεγάισλ δέλδξσλ πάλσ απφ 
16 κέηξα πνπ βξίζθνληαη ζε πιαηείεο, πάξθα, λεζίδεο, πεδνδξφκηα, δελδξνζηνηρίεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Οη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηα ζπλεξγεία 
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή (θαηάιιειν γηα εξγαζίεο 
θιάδεπζεο θαιαζνθφξν κεράλεκα χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ έληεθα κέηξσλ). Σν θιάδεκα ζπλίζηαηαη ζηε θνπή 
θιάδσλ, πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ή θζνξά πεξηνπζίαο θαη ζηελ πεξηθνπή 
θιάδσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ζε δξφκνπο. Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ δέλδξνπ ζα γίλεηαη 
κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο. Έηζη κε ηε κείσζε ηνπ θπιιψκαηνο, κεηψλεηαη ε 
αληίζηαζε ηνπ δέλδξνπ ζηνλ άλεκν θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ. Ζ αθαίξεζε ζα γίλεηαη ζχξξηδα 
ζηε δηαθιάδσζε, ρσξίο λα αθήλεηαη ηαθνχλη, ή ην ηαθνχλη δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 5 εθ. Αζχκκεηξνη 
θιάδνη κε γσλία πξφζθπζεο ζηνλ θεληξηθφ άμνλα κεγαιχηεξε απφ 30Ο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα αθαηξνχληαη.  
 
2.Γηαδηθαζέα ηνκάο. 

Ζ απνκάθξπλζε κεγάισλ θιάδσλ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 5 εθ. ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε δηελέξγεηα 3 
ηνκψλ. Πξψηα ζα απνκαθξχλεηαη ν θχξηνο φγθνο ηνπ θιάδνπ, ζηε ζπλέρεηα ζε απφζηαζε 30 εθαηνζηά απφ ηνλ 
θνξκφ, γίλεηαη ε πξψηε κεξηθή ηνκή απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ θιάδνπ θαη κέρξη ην 1/4 ηεο δηακέηξνπ ηνπ γηα ηελ 
απνθπγή απνθφιιεζεο ηνπ θινηνχ απφ ηνλ θνξκφ. ηε ζπλέρεηα ν θιάδνο θφβεηαη θάζεηα θαη κε θνξά απφ 
πάλσ πξνο ηα θάησ ζε απφζηαζε 5 εθ. πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηνκή θαη αθήλεηαη λα πέζεη. Ζ εξγαζία 
πεξαηψλεηαη κε ηελ ηειηθή θνπή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε γξακκή ηνπ θνιιάξνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ 
επηθάλεηα πνπ κέλεη πξέπεη λα είλαη ηειείσο ιεία. Ζ απνκάθξπλζε κηθξψλ θιάδσλ ζα γίλεηαη κε απφηνκε, 
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θαζαξή ηνκή, αθξηβψο πξηλ απφ έλαλ πιεπξηθφ νθζαικφ ή πξηλ απφ άιιν θιαδί. Σα πξντφληα θνπήο ζα 
ηεκαρίδνληαη θαη ζα ζπζζσξεχνληαη ζε κέξνο πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία. 
 
3. Μεηαρεέξηζε πιεγώλ κεηΪ ην θιΪδεκα. 

Οη ηνκέο θιαδέκαηνο πάλσ απφ 5 εθ. ζα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά, ψζηε λα 
απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή κηθξννξγαληζκψλ ζηα θπηά θαη λα επηηαρχλεηαη ε επνχισζε ηεο πιεγήο. Ζ εθαξκνγή 
ηεο πάζηαο ζα γίλεηαη κε πηλέιν ή κε ηνπηθφ ςεθαζκφ. Οη ηνκέο ζα είλαη ιείεο θαη πιάγηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη 
λα ζπζζσξεχεη λεξφ ηεο βξνρήο, πνπ ηα θαζηζηά εππξφζβιεηα ζε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. 
 
4. Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 

Σν κεγάιν χςνο ησλ δέλδξσλ θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε απηά θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε 
ρξήζε ελδεδεηγκέλνπ θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο άλσ ησλ 20 κέηξσλ, θαηάιιεινπ γηα 
εξγαζίεο θιάδεπζεο. Σν θαιαζνθφξν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςε θαηαζθεπήο 
θαη ιεηηνπξγίαο, εθνδηαζκέλν κε ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θιάδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

 
5. Δκπεηξέα θαη ηερληθά θαηΪξηηζε. 

Σν ζπλεξγείν εθηφο απφ ην απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 
θαιαζνθφξνπ θαη ηνλ εηδηθφ ηερλίηε θιαδεχζεσλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζρεηηθφ πηπρίν (πξαζίλνπ ή 
δαζνηερληθφ), ή λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ αλάινγα έξγα ή εξγαζίεο. Όινη νη 
εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη απαξαηηήησο κε ηα θαηάιιεια είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. θξάλνο, 
πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα, θφξκα εξγαζίαο θ.ιπ.). 
 
6. Λνηπόο εμνπιηζκόο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. Καιά 
ζπληεξεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά αιπζνπξίνλα ρεηξφο, ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα ξπζκηδφκελνπ χςνπο θνπήο, ηα 
απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία (θιαδεπηήξηα, ζθάιεο, ρεηξνπξίνλα, ζρνηληά, ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.) θαζψο θαη κε 
θνξηεγφ φρεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ θνπήο. 

Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θιαδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε δέληξα πιαηάλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κε 
αξηζκ. 119999/22-09-2004 (ΦΔΚ 1454Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε: «Μέηξα επείγνληνο ραξαθηήξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Ceratocystis fibriata f.sr. Platani Walter, πνπ πξνθαιεί 
ηελ αζζέλεηα ηνπ κεηαρξσκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ», θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηελ Γαζηθή Τπεξεζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ έιθνπο ηνπ 
πιαηάλνπ. θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφ, πξηλ από ηελ Ϋλαξμε θαη κεηΪ ην πΫξαο ησλ εξγαζηώλ, λα 
απνιπκαίλνληαη κε εγθεθξηκέλα απνιπκαληηθά ηα θιαδεπηηθά κεραλήκαηα (αιπζνπξίνλα θαη απαξαίηεηα 
ζπλνδεπηηθά κηθξνεξγαιεία) θαη φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 
 
7. Όξνη θαη απαηηάζεηο πγηεηλάο-αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

Γηα ην θιάδεκα πςειψλ δέλδξσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο 
ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ. 305/96). 

Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
αηπρεκάησλ. Έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο θιάδεπζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο θιάδεπζεο ησλ δέληξσλ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη α) 
ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. γηα ην πξνγξακκαηηζκέλν θιάδεκα ησλ δέληξσλ πνπ γεηηληάδνπλ ζε θαιψδηα 
κεηαθνξάο ξεχκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαθνπεί ε παξνρή ηνπ θαη λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο κε αζθάιεηα β) ηελ 
έγθαηξε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ. Ο 
αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηηο νδνχο φπνπ ζα γίλνπλ 
νη επεκβάζεηο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο ππνρξεσηηθά λα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία 
πνπ εηζεγείηαη ηελ εξγαζία θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο ππεξεζίαο ηεο Σξνραίαο. 

Ο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ζα απνηειείηαη απφ ζηνιή εξγαζίαο (ζαθάθη, παληειφλη ή θφξκα), θξάλνο, 
σηναζπίδεο, γάληηα, επηγνλαηίδεο, κπφηεο θαη δψλε. Σα παξαπάλσ είδε ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ). 
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Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ηερλίηε θιαδέκαηνο. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ: 
1. Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζε ρεηξσλαθηηθέο δηαδηθαζίεο εδάθνπο (θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε 
θιαδηψλ θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ηα δέληξα πνπ 
θιαδεχνληαη, εθηφο θαη αλ είλαη απαξαίηεηε ε αθαίξεζε κεγάισλ θνξκψλ ε νπνία ζα εθηειείηαη απφ νκάδα 
εξγαδνκέλσλ.  
2. Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία θιαδέκαηνο, ν ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ ή/θαη ν επηθεθαιήο ηνπ 
ζπλεξγείνπ εξγαζίαο ζα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα ραιαξά άθξα, ηα ρνληξά θνκκάηηα, ή άιιν ππεξπςσκέλν 
πιηθφ, ζα επηζεσξήζνπλ ηελ πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα εληνπίζνπλ ηπρφλ εκπφδηα. Ο επηθεθαιήο 
ζα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θνπήο θαη ηα θαζήθνληα 
εθάζηνπ. 
3. Οη εξγαδφκελνη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αλάινγα κε ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζα νξγαλσζνχλ, 
έηζη ψζηε νη ελέξγεηεο ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα νπνηνδήπνηε άιιν εξγαδφκελν. 
4. Οη εξγαδφκελνη πνπ πξέπεη λα επαλέιζνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο δε ζα πιεζηάδνπλ πξηλ ηνπο αληηιεθζεί ν 
ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ. 
5. Ο ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ ζα είλαη δεκέλνο κε δψλε απφ έλα ή δχν ζηαζεξά ζεκεία. Ζ δψλε ζα πξέπεη 
λα απνζπλδέεηαη εχθνια γηα ηελ γξήγνξε απνκάθξπλζε ηνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
6. Μφιηο νινθιεξσζεί ε πίζσ ηνκή, ν ρεηξηζηήο ζα κεηαθηλείηαη ακέζσο ζε αζθαιή απφζηαζε καθξηά απφ ην 
δέληξν ή ηνλ θνξκφ, κέζσ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκήο. 
7. Πξηλ ηελ αλαξξίρεζε ζα γίλεη νπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. 
8. Θα εμεηάδεηαη εάλ ηα θιαδηά ηνπ δέλδξνπ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ εξγαδφκελν. 
9. Θα εμεηάδεηαη εάλ ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηέξρνληαη ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη αλάινγα ζα 
ζρεδηάδεηαη ην θιάδεκα έηζη ψζηε νχηε ν εξγαδφκελνο, νχηε ηα εξγαιεία θιαδέκαηνο αιιά νχηε ηα θνκκέλα 
θιαδηά λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θαιψδηα. 
10. Όηαλ ππάξρεη θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία ρεηξφο κε κφλσζε. 
11. Απαγνξεχεηαη ην θιάδεκα δέληξσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή είλαη επηθίλδπλα θνληά ζε ειεθηξνθφξα 
ζχξκαηα, ρσξίο ηελ παξνπζία ηερληθνχ ηεο Γ.Δ.Ζ. 

 
8. ΜΫηξα θαηΪ ηε ρξάζε αλπςσηηθώλ κεραλεκΪησλ. 
1. Σν αλπςσηηθφ κεράλεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα λα αλπςψζεη ηνλ ηερλίηε ζηελ ζέζε εξγαζίαο ζην 
δέληξν, είηε γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ηερλίηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιαδέκαηνο. 
2. Ο ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ εξγαζίαο ζα εμεηάδνπλ θαη ζα 
απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ ηελ φιε δηαδηθαζία θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
3. Σν θαιαζνθφξν ζα ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξή επηθάλεηα θαη ζα δηαηεξείηαη ζε ζέζε πεξίπνπ νξηδφληηα κε ηε 
βνήζεηα πεικάησλ ζηαζεξνπνίεζεο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ κε ππεξθφξησζε ηνπ βξαρίνλα αλχςσζεο ηνπ 
κεραλήκαηνο. 
4. Όινη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα θαη θφξκα εξγαζίαο. 

 
9. ΑπνκΪθξπλζε πξντόλησλ θιΪδεπζεο. 

Ζ ζπιινγή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο (θιαδηά θαη μχια) γίλεηαη απζεκεξφλ κε επζχλε θαη 
δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία, αλεμαξηήηνπ ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ζε ζέζε πνπ επηηξέπεηαη, 
ψζηε νη ρψξνη πνπ ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. Καηά ηε κεηαθνξά πξέπεη κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνο απφξξηςε πιηθψλ, ψζηε λα κελ 
ξππαίλνπλ ηα ζεκεία απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπο θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο 
ηνπο απφ ην φρεκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Κ.Τ.Α. ΖΠ/50910/2727/16-12-2003, θ.ιπ.) 
πεξί ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θαηνρήο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 
10. Κξηηάξηα απνδνράο εξγαζέαο. 

α. Απνκάθξπλζε πξντφλησλ θνπήο θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απφ ηα ππνιείκκαηα θιάδεπζεο. 
β. Καηαιιειφηεηα επνρήο θιαδέκαηνο απνθεχγνληαο πεξηφδνπο θαχζσλα ή παγεηνχ. 
γ. Κιάδεκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δέλδξνπ. 
δ. Έιεγρνο ζπαζκέλσλ θιάδσλ. 
ε. Θέζε θαη θαζαξφηεηα ηνκψλ (ιείεο θαη πιάγηεο πξνο ηα θάησ). 
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δ. Δπάιεηςε ηνκψλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθφ πνιηφ. 
ζ. Δπηκέηξεζε ησλ δέληξσλ. 

 
11. ΓΫληξα θιΪδεπζεο. 

 
Άξζξν: 1Ο  ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο 16-20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα, λεζέδεο, 
εξεέζκαηα θ.ιπ. 

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 
παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

 
Άξζξν: 2Ο. ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο πΪλσ από 20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα, 
λεζέδεο, εξεέζκαηα θ.ιπ.  

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο 
παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

 
Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πίλαθα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ή 

πηζαλψο θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ……………………… 

Γ/ΝΖ: ……………….., Σ.Κ. ………… 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………… 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) …………………… 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 
ΟΜΑΓΑ: 
ΠΡΟ 

ΓΖΜΟ ……………….. 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ……………………………………………………………………….. ππέξ ηνπ: 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 
........................ Γηαθήξπμε ηνπ Γάκνπ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 
εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 
ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
                                                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ 
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  

 

Γηεύζπλζε: ΚαπιΪλε 7 
Πιεξνθνξέεο: Μπαζνύλα Αγγειηθά 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΙΑ κε ΣΊΣΛΟ: 
«ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζήκεξα ηελ …-…-2020 κεηαμχ αθελφο κελ ηνπ θ. ΜΧΤΖ 
ΔΛΙΑΦ ΓεκΪξρνπ Ισαλλέλσλ, θαη αθεηέξνπ δε θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε 
ηελ επσλπκία «.....................................................» κε δ.η. «.........................» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, 
αξηζκφο), Σ.Κ. ......, ηει. ................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Μ. .................... & Γ.Ο.Τ. ...................... θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. .......................... (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. 
(εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελεξγψληαο σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε βάζε ην άξζξν 86 ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Ν. 3463/2006 θαη έρνληαο ππ΄ φςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

I. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηα Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
(ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

II. Σν Ν.4555/18 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηα Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηα πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηα νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.» [Πξφγξακκα 
ΚΛΔΗΘΔΝΖΗ] 

III. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ηα Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

IV. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηα δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), ηα 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

V. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VI. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηα Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 

114/Α/8-6-2006), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VII. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηα δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-
2010), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

VIII. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

IX. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 
4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

X. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

XI. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηα Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη ηα δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XII. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηα Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α) 
XIII. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηα  παξ 9εδ.β  ηνπ 

άξζξνπ 209  
XIV. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα 

δηαηάμεηο». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ -ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΙσΪλληλα ….-….-2020 
Α.Π.:  ………………. 
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XV. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

XVI. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

XVII. Σελ κε αξηζκφ 4/2012 (ΦΔΚ 1346/Β΄/2012 ) Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε «Καζνξηζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 
ππξνπξνζηαζίαο νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ.» 

XVIII. Σελ κε αξηζκφ 36710/10334/2011 (ΦΔΚ 2138/Β/2011) απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

XIX. Σελ έγθξηζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε ηελ κε αξηζκφ 35/2015 Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6ΥΔΥΩΔΩ-ΖΚΕ), φπσο ηζρχεη. 

 
2. Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.928,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 
αλσηέξσ ππεξεζία/εξγαζία, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη Πξαζίλνπ. 
3.Σν ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006824907 2020-06-05 
4.Σν κε αξηζκφ 29297/2134/05-06-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε. 
5.Σελ κε αξηζκφ 677 /11-06-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ Χ88ΜΧΔΧ-0ΖΓ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006893836 2020-06-19. 
6.Σελ κε αξηζκφ …./….-07-2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο( ΑΓΑ ………..….) κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθαλ 
α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
β) θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία γεληθήο θχζεο κε ηίηιν «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 
7.Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξεζία «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 

8. Σελ αξηζκ. ………../…/…………. δηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 
../…/………  πξνθήξπμε ζχκβαζεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9. Σελ κε αξηζκφ …. ../…/………Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα ηελ Έγθξηζε ηνπ απφ ….-….-2020 
Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζέα κε ηέηιν: 
«ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Σελ κε αξηζκφ ../…/……… Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ». 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι  
 

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηελ εηαηξεία ………………………………………………..- κε ΑΦΜ …………, 
ΓΟΤ Ισαλλέλσλ (θαινχκελε εθεμήο «αλάδνρν»), ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο …………..€ κε ΦΠΑ, 
αλαιπηηθά σο θαησηέξσ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο 16 - 20 m, ζε πιαηείεο, 
πάξθα, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 59   

2 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο > 20 m, ζε πιαηείεο, πάξθα 
λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 68   

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
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1.Ζ εξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ απφ …..-…..-…. ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη Πξαζίλνπ, ηελ κε αξηζκ. Πξση. ………../…/…./….. 
δηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξ θαη ζχκθσλα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 
2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξνζθφκηζε ηελ ππ΄ αξηζκφ 
…………….. εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ……………. επξψ (€) ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ……………………………. 
3. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ………….  
4. Ο Γήκνο δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο ε 
απνξξφθεζε απηνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
5. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 
θαη ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ επηβνιή ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ ζε ρξφλν θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο ΟΣΑ.. 
6. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη θάζε δηαθνξά πνπ δελ ζα 
δηεπζεηεζεί απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Ησαλλίλσλ. 

 
Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρηεθε ζε 4 φκνηα πξσηφηππα. Αθνχ πξσηνθνιιήζεθε ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ ηνπ 
Γήκνπ καο, ν θάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πήξε απφ έλα, ηα δε ππφινηπα θνηλνπνηήζεθαλ ζηα αξκφδηα 
ηκήκαηα. 
  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

  

ΜΧΤΖ ΔΛΙΑΦ  
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  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ ΄ ΜΔΛΔΣΖ  - ΔΝΣΤΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  

   
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ          
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΜΖΣΖΡΙΧΝ 

 

 
ΔΣΟ : 2020 
 
Αξ. ΜειΫηεο:  55    

 
 
 
 

  
 

 
ΜΔΛΔΣΖ 

 
ΑλαλΫσζε – Γηακόξθσζε Κόκεο Φειώλ ΓΫληξσλ γηα Λόγνπο Αζθαιεέαο 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
 
Κ.Α.: 02.35.6117.001 
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ΣΔΥΝΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
Σν Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ 

θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Απνθεληξσκέλν Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ κε Έδξα Καηζηθά, πέξαλ ησλ ινηπψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 
δηαρεηξίδνληαη θαη ηα δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε πεδνδξφκηα, δελδξνζηνηρίεο, πάξθα, λεζίδεο, ζρνιεία θαη 
ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εθαξκφδνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο, έηζη ψζηε λα 
πξνζαξκφδνληαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη κηα ηέηνηα 
«αζηηθνχ ηχπνπ» δηαρείξηζε δέληξσλ. 

 Μεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δέληξσλ ππάξρνπλ ηηλά ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη 
πξνζνρήο εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα, αιιά θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπο.  

Ζ αλαλέσζε ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ απηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθά απμεκέλνπ 
κεγέζνπο ηνπο, θπξίσο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη δεκηψλ απφ ζξαχζεηο θιάδσλ ηνπο, πηψζεηο ηκεκάησλ ή 
θαη νιφθιεξσλ δέλδξσλ, ηδηαίηεξα δε κεηά απφ πηζαλή επηθξάηεζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (ηζρπξνί 
άλεκνη, θ.ιπ.), αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνιχ πςειψλ δέλδξσλ ηεο πφιεο ζε θαιή θαη πγηή 
θαηάζηαζε. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ απηψλ απαηηείηαη ρξήζε θαηάιιεινπ θαιαζνθφξνπ 
νρήκαηνο, θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ γηα επάιεηςε ησλ ηνκψλ θνπήο θαη 
θνξηεγνχ νρήκαηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θιαδέκαηνο.  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πεξηπνίεζε, ην θιάδεκα θαη ηνλ θαζαξηζκφ (ή θαη ηελ πιήξε θνπή θαη 
απνκάθξπλζε) ζπλνιηθά εθαηφλ είθνζη επηά (127) δέληξσλ πνηθίινπ χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 16 κέηξσλ, πνπ 
θχνληαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ (ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο, ησλ Γεκνηηθψλ 
Γηακεξηζκάησλ θαη ησλ Σνπηθψλ Δλνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) κε ζθνπφ ηε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
πηψζεο ηνπο, απφ αλάδνρν εξγνιάβν θαζψο νη πξναλαθεξζείζεο αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ δηαζέηνπλ ηελ 
απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή (θαηάιιειν γηα εξγαζίεο θιάδεπζεο θαιαζνθφξν κεράλεκα χςνπο 
κεγαιχηεξνπ ησλ έληεθα κέηξσλ) . 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εξγνιαβηθή αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ θνπήο θαη θιάδεπζεο 
δέλδξσλ χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ δεθαέμη (16) κέηξσλ. πγθεθξηκέλα o αλάδνρνο ζα δηαζέηεη θαιαζνθφξν φρεκα 
εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εξγάδεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ θιάδεπζε ή ηελ ηκεκαηηθή θνπή ησλ 
δέλδξσλ.  

Δηδηθφηεξα, νη εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ επέκβαζε ζε εβδνκήληα έμη (76) δέληξα, (εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα 
πέληε (35) δέλδξα χςνπο 16 - 20 m, θαη ζαξάληα έλα (41) χςνπο πάλσ απφ 20 m) ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
επζχλεο ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ & Κνηκεηεξίσλ θαη ζε πελήληα έλα (51)  δέληξα (εθ ησλ νπνίσλ είθνζη  ηέζζεξα 
(24) δέλδξα  χςνπο 16 - 20 m θαη είθνζη επηά (27) χςνπο πάλσ απφ 20 m), ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επζχλεο 
ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ κε Έδξα 
Καηζηθά ηνπ δήκνπ καο, πνπ ζα θιαδεπηνχλ ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζε 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο 
(απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, αλάινγα κε ηηο επνρηθέο αλάγθεο  ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ καο. 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε-αλαλέσζε θφκεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα  εμήο: 
 

Α/Α 
Δέδνο 

δΫληξνπ 
ΘΫζε /Πεξηνρά Υώξνο δΫληξνπ Ύςνο 

Πνζό-
ηεηα 

1 
Γέληξα 16-20 
m. 

Όπνπ ζα ππάξμεη επηθίλδπλν δέληξν 
αλά ηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ε νπνπδήπνηε 
θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ 

16-20 κέηξα 59 

2 
Γέληξα  πάλσ 

απφ 20 m. 

Όπνπ ζα ππάξμεη επηθίλδπλν δέληξν 
αλά ηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ε νπνπδήπνηε 
θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ 

Πάλσ απφ 20 
κέηξα 

68 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ 
ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ 
ΑΦΑΛΔΙΑ» 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 
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Ζ εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη:  

1. ρισξή θιάδεπζε ησλ δέλδξσλ  
2. μεξή θιάδεπζε ησλ δέλδξσλ 
3. πιήξε αθαίξεζε λεθξψλ δέλδξσλ 
4. έθηαθηεο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ έληνλα θαηξηθά  θαηλφκελα 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ελδεδεηγκέλν θαιαζνθφξν φρεκα (κε  αλχςσζε άλσ ησλ 

20 κέηξσλ) ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην θάζε δέληξν αιιά θαη ην αζθαιέο 
θιάδεκά απηνχ. Ο αλάδνρνο θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ζα εμεηάδνπλ θαη ζα απνθαζίδνπλ 
απφ θνηλνχ ηελ φιε δηαδηθαζία θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (πέικαηα 
ζηαζεξνπνίεζεο, κε ππεξθφξησζε ηνπ βξαρίνλα αλχςσζεο θ.ιπ.).  

Δπεηδή ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ επηθίλδπλεο εξγαζίεο πξαζίλνπ, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία φξνπο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο, ρξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο φπσο θξάλε, 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα, θ.ιπ.).  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα λα απνκαθξχλεη απζεκεξφλ φια ηα πξντφληα θνπήο (θιαδηά 
θαη μχια) κε δηθφ ηνπ θνξηεγφ φρεκα θαη λα ηα απνζέζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη ην 
ρψξν απφ ηα ςηιά ππνιείκκαηα θνπήο. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θαηφπηλ εθδφζεσο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πινηνκίαο απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία ή ηελ 
Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ρσξίο πξνζθφκκαηα απφθξηζε θαη εθηέιεζε εξγαζίαο – 
παξνρή ππεξεζίαο θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη ππνδείμεσο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

Ηδηαίηεξα  δε, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή αληίζηνηρνπ πεξηζηαηηθνχ,  ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
αληαπνθξίλεηαη πάξαπηα, ρσξίο λα παξνπζηάδεη δηθαηνινγίεο βιάβεο νρήκαηνο ή άιιεο αδπλακίαο. 

Οη επηβιέπνπζεο ππεξεζίεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ αλάινγα κε ηηο 
έθηαθηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ πίζησζε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη νθηψ επξψ 
(39.928,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη θσδηθφ  CPVS 77341000-2 (ΚιΪδεκα δΫλδξσλ) έρεη 
πξνβιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  κε ΚΑ: 02.35.6117.001 θαη κε 
ηίηιν «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ».  

Απφ ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζπλνιηθφ πνζφ, ζα δηαηεζεί ην πνζφ ησλ ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ είθνζη νθηψ επξψ (33.728,00 €) κε Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2020, ην δε ππφινηπν πνζφ ησλ έμη ρηιίσλ 
δηαθνζίσλ επξψ (6.200,00 €), κε Φ.Π.Α. ζα δηαηεζεί απφ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ 2021. 

 
 
 
 

Ησάλληλα    04/06/2020 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 
Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο 16 - 20 m, ζε πιαηείεο, 
πάξθα, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 59 

2 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ 
δΫλδξσλ, χςνπο > 20 m, ζε πιαηείεο, 
πάξθα λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 68 

 
 
 
 

Ησάλληλα    04/06/2020 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 
Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά 
κεγΪισλ δΫλδξσλ, χςνπο 16 
- 20 m, ζε πιαηείεο, πάξθα, 
λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 59 200,00 11.800,00 

2 

ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά 
κεγΪισλ δΫλδξσλ, χςνπο > 
20 m, ζε πιαηείεο, πάξθα 
λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 68 300,00 20.400,00 

   ΤΝΟΛΟ 32.200,00 € 

   Φ.Π.Α. 24% 7.728,00 €  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.928,00 € 

 
 
 
 

Ησάλληλα    04/06/2020 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 
Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ επί ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, είηε 

βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ηηο εθάζηνηε νξηδφκελεο αλνρέο. 

1.2. Ζ εθάζηνηε αξκφδηα ππεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

1.3. Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

1.4. Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 
θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη ησλ επί 
κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.5. Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή 
κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξνχληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην 
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

1.6. ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
παξφληνο. 

 
Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ νη εμήο δαπάλεο θαη έμνδα: 
 νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία αλαλέσζεο θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή θνπήο δέληξνπ ή δηακφξθσζεο θφκεο 

δέλδξνπ ή θνηληθνεηδνχο, αλεμαξηήησο δηαηνκήο θαη δηαθιαδψζεσλ θνξκνχ αλεμαξηήησο ζέζεσο ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη, θαη γηα ηελ αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ ή θιάδσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ή ηελ 
νξαηφηεηα δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ θαη πεδψλ, απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 
κεραλεκάησλ (αιπζνπξίνλα, θ.ιπ.) θαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 
ή/θαη πνιχ ςειψλ θνξεηψλ ζθαιψλ ή αθφκα θαη ζηήζηκν ζθαισζηάο,  

 νη δαπάλεο γηα ηνλ ηεκαρηζκφ θνξκνχ, θιάδσλ θαη θιαδηψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πξντφλησλ 
θνπήο θαη θιαδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία επάιεηςεο ησλ ηνκψλ θιαδέκαηνο κε θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ 
(κπθεηνθηφλν επξένο θάζκαηνο) θαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πξντφληνο απηνχ, 

 νη δαπάλεο γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ζεκείσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε θαηάιιεια ζάξσζξα, ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξηνλίδη θαη ηπρφλ κηθξά ηεκάρηα θιαδηψλ δελ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ κε ηα 
ζπλήζε εξγαιεία,  

 νη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κέζν 
κέρξη ην ρψξν πξνζσξηλήο απφζεζεο ζε φπνηα απφζηαζε θαη αλ απηφο βξίζθεηαη, θαζψο θαη νη 
κηθξνκεηαθνξέο θάζε είδνπο, ε θφξησζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε κέζν επί απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά ηνπο 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε θαη ε εθθφξησζή ηνπο, 
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 νη δαπάλεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηελ ακνηβή ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηε κίζζσζε 
θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, 

 νη δαπάλεο γηα φια ηα έθηαθηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ψζηε λα 
πξνζηαηεπζνχλ νη γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο, νηθίεο, δξφκνη, θ.ιπ., 

 νη ηπρφλ δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε εξγνηαμίσλ, κε ηε δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ 
ρψξσλ θαη ησλ πξνζπειάζεψλ ηνπο πξνο ηηο πεγέο ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ, εμαξηεκάησλ θ.α., θαζψο 
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε απηψλ ησλ πξνζπειάζεσλ. Δπίζεο νη 
δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ζε φζνπο έρνπλ δηθαηψκαηα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο γηα πξνζπειάζεηο ή 
ζηηο πεγέο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, εξγαιείσλ, εμαξηεκάησλ θ.α., 

 θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. 
εκείσζε. Γελ επηκεηξνχληαη νχηε πηζηνπνηνχληαη νη πξφζζεηεο θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο, πιάγηεο 

κεηαθνξέο ή κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξντφλησλ θνπήο, πνπ ηπρφλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, ιφγσ απφζεζήο 
ηνπο ζε εξγνηάμην ή ζε άιιεο θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηε θχιαμε ή απνζήθεπζή ηνπο, νχηε νη θαζπζηεξήζεηο πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο παξαπάλσ θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο ή κεηαθηλήζεηο. 

 
Γ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Α.Σ. : 1  
Άξζξν  1ν ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο 16-20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα   

λεζέδεο θ.ιπ. 
Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 

παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ΔΤΡΧ (ΑξηζκεηηθΪ): 200,00 € 
(ΟινγξΪθσο): Γηαθόζηα  Δπξώ 
 
Α.Σ. : 2  
Άξζξν : 2Ο 
ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο πΪλσ από 20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα, λεζέδεο 

θιπ.  
Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 

παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ΔΤΡΧ (ΑξηζκεηηθΪ): 300,00 € 
(ΟινγξΪθσο): Σξηαθόζηα Δπξώ  
 
 

Ησάλληλα    04/06/2020 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 
Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 

 
ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα εξγαζία, γηαηί ηα 
πεξηζζφηεξα δέληξα βξίζθνληαη ζε ζεηξά θαηά κήθνο δξφκσλ, ελψ θάπνηα γεηηληάδνπλ ή αθνπκπνχλ ζε θαιψδηα 
κεηαθνξάο ξεχκαηνο πςειήο ή κέζεο ηάζεο. Σα δέληξα απηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
θιαδέκαηνο θαη απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερληθέο θιάδεπζεο. Γη απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη απφ 
εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν, ψζηε λα κελ θηλδπλεχζνπλ νη εξγαδφκελνη, νη 
δηεξρφκελνη πεδνί ή λα πξνθιεζνχλ δεκηέο ζε δηεξρφκελα νρήκαηα, ρσξίο λα πξνθιεζεί επίζεο θζνξά ή βιάβε 
ζηνπο αγσγνχο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζε άιια δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 

Σα θιαδέκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζε εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο 
(απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δέληξσλ θαη ην επηζπκεηφ ζρήκα απηψλ.  

 
1.Αληηθεέκελν εξγαζηώλ. 

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ αθνξά ζην θιάδεκα πεξηνξηζκνχ ηεο θφκεο κεγάισλ δέλδξσλ πάλσ απφ 
16 κέηξα πνπ βξίζθνληαη ζε πιαηείεο, πάξθα, λεζίδεο, πεδνδξφκηα, δελδξνζηνηρίεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Οη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηα ζπλεξγεία 
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή (θαηάιιειν γηα εξγαζίεο 
θιάδεπζεο θαιαζνθφξν κεράλεκα χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ έληεθα κέηξσλ). Σν θιάδεκα ζπλίζηαηαη ζηε θνπή 
θιάδσλ, πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ή θζνξά πεξηνπζίαο θαη ζηελ πεξηθνπή 
θιάδσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ζε δξφκνπο. Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ δέλδξνπ ζα γίλεηαη 
κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο. Έηζη κε ηε κείσζε ηνπ θπιιψκαηνο, κεηψλεηαη ε 
αληίζηαζε ηνπ δέλδξνπ ζηνλ άλεκν θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ. Ζ αθαίξεζε ζα γίλεηαη ζχξξηδα 
ζηε δηαθιάδσζε, ρσξίο λα αθήλεηαη ηαθνχλη, ή ην ηαθνχλη δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 5 εθ. Αζχκκεηξνη 
θιάδνη κε γσλία πξφζθπζεο ζηνλ θεληξηθφ άμνλα κεγαιχηεξε απφ 30Ο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα αθαηξνχληαη.  
 
2.Γηαδηθαζέα ηνκάο. 

Ζ απνκάθξπλζε κεγάισλ θιάδσλ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 5 εθ. ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε δηελέξγεηα 3 
ηνκψλ. Πξψηα ζα απνκαθξχλεηαη ν θχξηνο φγθνο ηνπ θιάδνπ, ζηε ζπλέρεηα ζε απφζηαζε 30 εθαηνζηά απφ ηνλ 
θνξκφ, γίλεηαη ε πξψηε κεξηθή ηνκή απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ θιάδνπ θαη κέρξη ην 1/4 ηεο δηακέηξνπ ηνπ γηα ηελ 
απνθπγή απνθφιιεζεο ηνπ θινηνχ απφ ηνλ θνξκφ. ηε ζπλέρεηα ν θιάδνο θφβεηαη θάζεηα θαη κε θνξά απφ 
πάλσ πξνο ηα θάησ ζε απφζηαζε 5 εθ. πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηνκή θαη αθήλεηαη λα πέζεη. Ζ εξγαζία 
πεξαηψλεηαη κε ηελ ηειηθή θνπή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε γξακκή ηνπ θνιιάξνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ 
επηθάλεηα πνπ κέλεη πξέπεη λα είλαη ηειείσο ιεία. Ζ απνκάθξπλζε κηθξψλ θιάδσλ ζα γίλεηαη κε απφηνκε, 
θαζαξή ηνκή, αθξηβψο πξηλ απφ έλαλ πιεπξηθφ νθζαικφ ή πξηλ απφ άιιν θιαδί. Σα πξντφληα θνπήο ζα 
ηεκαρίδνληαη θαη ζα ζπζζσξεχνληαη ζε κέξνο πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία. 
 
3. Μεηαρεέξηζε πιεγώλ κεηΪ ην θιΪδεκα. 

Οη ηνκέο θιαδέκαηνο πάλσ απφ 5 εθ. ζα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά, ψζηε λα 
απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή κηθξννξγαληζκψλ ζηα θπηά θαη λα επηηαρχλεηαη ε επνχισζε ηεο πιεγήο. Ζ εθαξκνγή 
ηεο πάζηαο ζα γίλεηαη κε πηλέιν ή κε ηνπηθφ ςεθαζκφ. Οη ηνκέο ζα είλαη ιείεο θαη πιάγηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη 
λα ζπζζσξεχεη λεξφ ηεο βξνρήο, πνπ ηα θαζηζηά εππξφζβιεηα ζε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. 
 
4. Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 

Σν κεγάιν χςνο ησλ δέλδξσλ θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε απηά θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε 
ρξήζε ελδεδεηγκέλνπ θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο άλσ ησλ 20 κέηξσλ, θαηάιιεινπ γηα 
εξγαζίεο θιάδεπζεο. Σν θαιαζνθφξν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςε θαηαζθεπήο 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ 
ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 





35 

θαη ιεηηνπξγίαο, εθνδηαζκέλν κε ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θιάδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

 
5. Δκπεηξέα θαη ηερληθά θαηΪξηηζε. 

Σν ζπλεξγείν εθηφο απφ ην απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 
θαιαζνθφξνπ θαη ηνλ εηδηθφ ηερλίηε θιαδεχζεσλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζρεηηθφ πηπρίν (πξαζίλνπ ή 
δαζνηερληθφ), ή λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ αλάινγα έξγα ή εξγαζίεο. Όινη νη 
εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη απαξαηηήησο κε ηα θαηάιιεια είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. θξάλνο, 
πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα, θφξκα εξγαζίαο θ.ιπ.). 
 
6. Λνηπόο εμνπιηζκόο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. Καιά 
ζπληεξεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά αιπζνπξίνλα ρεηξφο, ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα ξπζκηδφκελνπ χςνπο θνπήο, ηα 
απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία (θιαδεπηήξηα, ζθάιεο, ρεηξνπξίνλα, ζρνηληά, ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.) θαζψο θαη κε 
θνξηεγφ φρεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ θνπήο. 

Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θιαδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε δέληξα πιαηάλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κε 
αξηζκ. 119999/22-09-2004 (ΦΔΚ 1454Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε: «Μέηξα επείγνληνο ραξαθηήξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Ceratocystis fibriata f.sr. Platani Walter, πνπ πξνθαιεί 
ηελ αζζέλεηα ηνπ κεηαρξσκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ», θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηελ Γαζηθή Τπεξεζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ έιθνπο ηνπ 
πιαηάλνπ. θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφ, πξηλ από ηελ Ϋλαξμε θαη κεηΪ ην πΫξαο ησλ εξγαζηώλ, λα 
απνιπκαίλνληαη κε εγθεθξηκέλα απνιπκαληηθά ηα θιαδεπηηθά κεραλήκαηα (αιπζνπξίνλα θαη απαξαίηεηα 
ζπλνδεπηηθά κηθξνεξγαιεία) θαη φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 
 
7. Όξνη θαη απαηηάζεηο πγηεηλάο-αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

Γηα ην θιάδεκα πςειψλ δέλδξσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο 
ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ. 305/96). 

Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
αηπρεκάησλ. Έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο θιάδεπζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο θιάδεπζεο ησλ δέληξσλ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη α) 
ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. γηα ην πξνγξακκαηηζκέλν θιάδεκα ησλ δέληξσλ πνπ γεηηληάδνπλ ζε θαιψδηα 
κεηαθνξάο ξεχκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαθνπεί ε παξνρή ηνπ θαη λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο κε αζθάιεηα β) ηελ 
έγθαηξε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ. Ο 
αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηηο νδνχο φπνπ ζα γίλνπλ 
νη επεκβάζεηο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο ππνρξεσηηθά λα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία 
πνπ εηζεγείηαη ηελ εξγαζία θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο ππεξεζίαο ηεο Σξνραίαο. 

Ο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ζα απνηειείηαη απφ ζηνιή εξγαζίαο (ζαθάθη, παληειφλη ή θφξκα), θξάλνο, 
σηναζπίδεο, γάληηα, επηγνλαηίδεο, κπφηεο θαη δψλε. Σα παξαπάλσ είδε ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ). 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ηερλίηε θιαδέκαηνο. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ: 
1. Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζε ρεηξσλαθηηθέο δηαδηθαζίεο εδάθνπο (θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε 
θιαδηψλ θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ηα δέληξα πνπ 
θιαδεχνληαη, εθηφο θαη αλ είλαη απαξαίηεηε ε αθαίξεζε κεγάισλ θνξκψλ ε νπνία ζα εθηειείηαη απφ νκάδα 
εξγαδνκέλσλ.  
2. Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία θιαδέκαηνο, ν ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ ή/θαη ν επηθεθαιήο ηνπ 
ζπλεξγείνπ εξγαζίαο ζα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα ραιαξά άθξα, ηα ρνληξά θνκκάηηα, ή άιιν ππεξπςσκέλν 
πιηθφ, ζα επηζεσξήζνπλ ηελ πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα εληνπίζνπλ ηπρφλ εκπφδηα. Ο επηθεθαιήο 
ζα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θνπήο θαη ηα θαζήθνληα 
εθάζηνπ. 
3. Οη εξγαδφκελνη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αλάινγα κε ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζα νξγαλσζνχλ, 
έηζη ψζηε νη ελέξγεηεο ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα νπνηνδήπνηε άιιν εξγαδφκελν. 
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4. Οη εξγαδφκελνη πνπ πξέπεη λα επαλέιζνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο δε ζα πιεζηάδνπλ πξηλ ηνπο αληηιεθζεί ν 
ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ. 
5. Ο ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ ζα είλαη δεκέλνο κε δψλε απφ έλα ή δχν ζηαζεξά ζεκεία. Ζ δψλε ζα πξέπεη 
λα απνζπλδέεηαη εχθνια γηα ηελ γξήγνξε απνκάθξπλζε ηνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
6. Μφιηο νινθιεξσζεί ε πίζσ ηνκή, ν ρεηξηζηήο ζα κεηαθηλείηαη ακέζσο ζε αζθαιή απφζηαζε καθξηά απφ ην 
δέληξν ή ηνλ θνξκφ, κέζσ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκήο. 
7. Πξηλ ηελ αλαξξίρεζε ζα γίλεη νπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. 
8. Θα εμεηάδεηαη εάλ ηα θιαδηά ηνπ δέλδξνπ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ εξγαδφκελν. 
9. Θα εμεηάδεηαη εάλ ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηέξρνληαη ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη αλάινγα ζα 
ζρεδηάδεηαη ην θιάδεκα έηζη ψζηε νχηε ν εξγαδφκελνο, νχηε ηα εξγαιεία θιαδέκαηνο αιιά νχηε ηα θνκκέλα 
θιαδηά λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θαιψδηα. 
10. Όηαλ ππάξρεη θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία ρεηξφο κε κφλσζε. 
11. Απαγνξεχεηαη ην θιάδεκα δέληξσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή είλαη επηθίλδπλα θνληά ζε ειεθηξνθφξα 
ζχξκαηα, ρσξίο ηελ παξνπζία ηερληθνχ ηεο Γ.Δ.Ζ. 
 
8. ΜΫηξα θαηΪ ηε ρξάζε αλπςσηηθώλ κεραλεκΪησλ. 
1. Σν αλπςσηηθφ κεράλεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα λα αλπςψζεη ηνλ ηερλίηε ζηελ ζέζε εξγαζίαο ζην 
δέληξν, είηε γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ηερλίηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιαδέκαηνο. 
2. Ο ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ εξγαζίαο ζα εμεηάδνπλ θαη ζα 
απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ ηελ φιε δηαδηθαζία θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
3. Σν θαιαζνθφξν ζα ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξή επηθάλεηα θαη ζα δηαηεξείηαη ζε ζέζε πεξίπνπ νξηδφληηα κε ηε 
βνήζεηα πεικάησλ ζηαζεξνπνίεζεο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ κε ππεξθφξησζε ηνπ βξαρίνλα αλχςσζεο ηνπ 
κεραλήκαηνο. 
4. Όινη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα θαη θφξκα εξγαζίαο. 

 
9. ΑπνκΪθξπλζε πξντόλησλ θιΪδεπζεο. 

Ζ ζπιινγή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο (θιαδηά θαη μχια) γίλεηαη απζεκεξφλ κε επζχλε θαη 
δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία, αλεμαξηήηνπ ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ζε ζέζε πνπ επηηξέπεηαη, 
ψζηε νη ρψξνη πνπ ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. Καηά ηε κεηαθνξά πξέπεη κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνο απφξξηςε πιηθψλ, ψζηε λα κελ 
ξππαίλνπλ ηα ζεκεία απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπο θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο 
ηνπο απφ ην φρεκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Κ.Τ.Α. ΖΠ/50910/2727/16-12-2003, θ.ιπ.) 
πεξί ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θαηνρήο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 
10. Κξηηάξηα απνδνράο εξγαζέαο. 

α. Απνκάθξπλζε πξντφλησλ θνπήο θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απφ ηα ππνιείκκαηα θιάδεπζεο. 
β. Καηαιιειφηεηα επνρήο θιαδέκαηνο απνθεχγνληαο πεξηφδνπο θαχζσλα ή παγεηνχ. 
γ. Κιάδεκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δέλδξνπ. 
δ. Έιεγρνο ζπαζκέλσλ θιάδσλ. 
ε. Θέζε θαη θαζαξφηεηα ηνκψλ (ιείεο θαη πιάγηεο πξνο ηα θάησ). 
δ. Δπάιεηςε ηνκψλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθφ πνιηφ. 
ζ. Δπηκέηξεζε ησλ δέληξσλ. 
 
 
11. ΓΫληξα θιΪδεπζεο. 

 
Α.Σ.: 1 
Άξζξν: 1Ο  ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο 16-20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα, λεζέδεο, 
εξεέζκαηα θ.ιπ. 

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 
παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 
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Α.Σ.: 2 
Άξζξν: 2Ο. ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο πΪλσ από 20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα, 
λεζέδεο, εξεέζκαηα θ.ιπ.  

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο 
παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε 
θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

 
Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πίλαθα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ή 

πηζαλψο θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 
 
 

Ησάλληλα    04/06/2020 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 
Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 
ΓΔΝΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ 
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ εξγαζία αλαλΫσζεο-δηακόξθσζεο θόκεο ςειώλ δΫληξσλ γηα ιόγνπο 

αζθαιεέαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 Δπξώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εξγαζία ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαιαζνθφξν φρεκα κεηά ηνπ νδεγνχ, 
ρεηξηζηνχ, ηερλίηε δελδξνθεπνπξνχ θαη ησλ ηπρφλ αληηθαηαζηαηψλ ηνπο κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη. 
 Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (Γ.Κ.Κ. λ.3463/06), φπσο ηζρχεη. 
 Νφκνη θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο: 
 
1. Σερληθή Έθζεζε. 
2. Δλδεηθηηθή Πξνκέηξεζε. 
3. Πξνυπνινγηζκφο. 
4. Σηκνιφγην Μειέηεο.  
5. Σερληθή Πεξηγξαθή.  
6. Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
7. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο.  
8. Σηκνιφγην Πξνζθνξάο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλαλέσζε-δηακφξθσζε θφκεο εθαηόλ εέθνζη επηΪ (127) πςειψλ δέληξσλ. 
Ζ δηακφξθσζε ηεο θφκεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά πξφηππα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ησλ δέληξσλ θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηεί  ζε πεξίπησζε δπζκελψλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ζενκελίεο- ηζρπξνί άλεκνη). 

Ο ζθνπφο ηνπ θιαδέκαηνο είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ δέληξνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο, δειαδή πξνβιέπεηαη ην θαζάξηζκα ηεο θφκεο απφ λεθξά, αζζελή, ζπαζκέλα θαη ηξαπκαηηζκέλα 
κέξε ή ρακειά θιαδηά, πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα αλζξψπνπο, νρήκαηα θαη θηίξηα. Δπίζεο ζα 
αθαηξνχληαη νη θιάδνη πνπ ηπρφλ δηαπιέθνληαη, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ηζρπξφο ζθειεηφο πνπ ζπληειεί ζηελ 
κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ δεκηψλ ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο, φπνπ ρξεηαζηεί ζα πξέπεη απφ 
ην δέληξν λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηπρφλ παξάζηηα θπηά (π.ρ. θηζζφο). 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ηζρπξφο θαη αλζεθηηθφο ζθειεηφο ζε αλέκνπο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θιαδέςεη ην δέληξν έηζη ψζηε λα κείλνπλ πεξηνξηζκέλνη αλζεθηηθνί θιψλνη ζε ηθαλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο 
θαηά κήθνο θαη αθηηλσηά ηνπ θχξηνπ ζθειεηνχ ηνπ δέληξνπ. Όπνπ ππάξρνπλ ρακεινί θιάδνη απηνί ζα πξέπεη λα 
αθαηξεζνχλ ζε χςνο απφ 1,80 έσο 2,40 απφ ην έδαθνο, έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε δηάβαζε θάησ απφ 
ηα δέληξα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηιεθηηθή αθαίξεζε θιάδσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 
δηείζδπζεο ηνπ αέξα θαη ηνπ θσηηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο θφκεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε αληίζηαζε ηνπ δέληξνπ 
ζηνλ άλεκν θαη ζπλεπψο λα απμεζεί ε ζηαζεξφηεηά ηνπ. Ζ αθαίξεζε ησλ θιαδηψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο θφκεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία ηνπ δέληξνπ δηαηεξψληαο ην 
θέληξν βάξνπο ηνπ δέληξνπ ρακειά θαη ζην θέληξν ηνπ θνξκνχ. Δπίζεο ζα απνθνπνχλ θνξπθέο βιαζηψλ ή 
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θιάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο θφκεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο φγθνπ φπνπ ν φγθνο ηεο θφκεο 
παξεκπνδίδεη παξαθείκελα θηίξηα, θσηηζκφ θ.ιπ. 

Ζ αθαίξεζε απηψλ ησλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχξξηδα ζηε δηαθιάδσζε, ρσξίο λα αθήλεηαη 
«ηαθνχλη». Σέινο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα αθήλνληαη νη θιάδνη πνπ έρνπλ θνπεί λα πέθηνπλ απφ ςειά, γηαηί 
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζπάζνπλ θαηψηεξνπο θιάδνπο νη νπνίνη πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ. 

Οη ηνκέο θιαδέκαηνο κε δηάκεηξν πάλσ απφ 10 εθ. ζα θαιχπηνληαη κε πάζηα επνχισζεο πιεγψλ είηε κε 
πηλέιν είηε κε ζπξέη. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα λα απνκαθξχλεη φια ηα πξντφληα θνπήο κε θνξηεγφ φρεκα 
θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο είλαη επηηξεπηφ απφ ηε λνκνζεζία. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη ην ρψξν απφ ηα 
ςηιά ππνιείκκαηα θνπήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ελδεδεηγκέλν θαιαζνθφξν φρεκα ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο 

ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην δέληξν αιιά θαη ην αζθαιέο θιάδεκά ηνπ. Καζίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ λα δηαζέηεη θαηάιιεια θαιαζνθφξα νρήκαηα αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Ο ρεηξηζηήο ηνπ 
αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ν αλάδνρνο ζα εμεηάδνπλ θαη ζα απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ ηελ φιε δηαδηθαζία 
θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (πέικαηα ζηαζεξνπνίεζεο, κε ππεξθφξησζε 
ηνπ βξαρίνλα αλχςσζεο θ.ιπ.). Δπεηδή ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην επηθίλδπλεο εξγαζίεο 
πξαζίλνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία φξνπο πγηεηλήο-
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (κέηξα αζθαιείαο, θξάλε, είδε πξνζηαζίαο θ.ιπ.). 
 

ΑΡΘΡΟ  6Ο ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ 
1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε, ε νπνία κε ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, ζα ηνπ εμαζθαιίδεη 
ζπλερψο θαη απξφζθνπηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ θιάδεπζεο θαη πινηνκίαο. Οη δηαγσληδφκελνη ζα 
ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ 
θαη ζα εθαξκφζνπλ (ηερληθφ πξνζσπηθφ, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

2. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, πνπ είλαη 
ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ θαη ην Απνθεληξσκέλν Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, 
πληήξεζεο Έξγσλ Καη Πξαζίλνπ κε έδξα Καηζηθά πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ησλ νπνίσλ νθείιεη 
απφιπηε ζπκκφξθσζε επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπ. 

3. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ακεέβεηαη θαη 
αζθαιέδεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε 
αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ, ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ 
λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο θαη νη ρεηξηζηέο ησλ αλπςσηηθψλ  θαη θαιαζνθφξσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ έξγνπ θαζψο 
θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα αληηθαζίζηαληαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ε 
αξκφδηα ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ. 

4. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξφκνηαο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί 
αδπλακία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν, 
έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ, ρσξίο δηαθνπή. 

5. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή ζε κέξνο απηήο απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ αληίζηνηρε 
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

6. Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ αλαηεζεηκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία εξγαζηψλ 
θιαδέκαηνο, λα θεξχμεη έθπησην ηνλ εξγνιάβν, αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη ζε εμψδηθε δηακαξηπξία 
δεθαπέληε εκέξεο πξηλ, γηα λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

7. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν 
Ησαλληηψλ.  

8. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θιαδεχκαηνο θαη επζχλεηαη απεξηφξηζηα 
γηα ηηο ηπρφλ δεκηέο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ πξνο ηξίηνπο ή ζε αληηθείκελα. Γηα 
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αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ν 
Γήκνο Ησαλληηψλ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο 
φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εληφο 15 εκεξψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο βεβαίσζε φηη ζα 
είλαη αζθαιηζκέλνο πξνο ηξίηνπο θαη ζα θαιχπηεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε, γηα δεκηέο πνπ ηπρφλ 
πξνθαιέζεη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε πιήξε θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηδίνπ (αλάδνρνο) θαη ηνπ 
εξγνδφηε γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο ζε ηξίηνπο ιφγσ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ςπρηθήο νδχλεο ή εζηθήο βιάβεο θαη πιηθψλ δεκηψλ πξνμελνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θάζε ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα παξαδψζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηελ 
ππεχζπλε δήισζε ή βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ φισλ 
ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ . 

11. Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ, νχηε πεξηνξίδνπλ ηηο ζπκβαηηθέο επζχλεο θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα θάζε πνζφ απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο, 
πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ αζθαιίζεσο, φπσο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο, πεξηνξηζκνχο, πξνλφκηα, 
εθπηψζεηο, θ.ιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηα αζθαιηζηήξηα φπσο επίζεο θαη γηα θάζε άιιε δεκηά ή βιάβε ζην 
έξγν πέξα απφ ην αζθαιηδφκελν πνζφ.  

12. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηηο εξγαζίεο 
θιαδέκαηνο ζε δίθηπα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, πιάθεο πεδνδξνκίσλ, νρήκαηα, θ.ιπ. θαη ηελ 
επαλαθνξά ηνπο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ρσξίο ηελ απαίηεζε επηπιένλ απνδεκίσζεο. Ζ 
απνθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν φιεο νη 
πξνθπιάμεηο θαη ζεκάλζεηο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. 

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θιαδέκαηνο (θιαδηά, θπιιψκαηα 
θαη μχια) απζεκεξφλ θαη λα ηα απνζέζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 
επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα 
πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απφ ηα ςηιά ππνιείκκαηα ηεο θνπήο. 

14. Ο Γήκνο Ησαλληηψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
εξγνιάβνπ, ζχκθσλα κε λ.4412/2016 θαη κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ φηη:  
4. Δίλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 
5. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη θάζε ζρεηηθή εξγαζία θιαδέκαηνο πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, 

αλεμαξηήηνπ βαξχηεηαο, δπζθνιίαο, ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη σξαξίνπ εθηέιεζεο, πνπ πηζαλφλ 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ. 

6. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζήο ηνπ 
κε ην Γήκν Ησαλληηψλ θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ή λσξίηεξα ζηελ πεξίπησζε 
νινθιεξψζεσο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ρσξίο θακία πξφζζεηε αμίσζε 
επαχμεζεο ηεο ηηκήο ζε βάξνο ηνπ  Γήκνπ. 
 

Οη πξνζθέξνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ζηνλ 
θάθειν ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

  
1. Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Μεραλήκαηνο  (θαιαζνθφξνπ) χςνπο 20 κέηξσλ θαη άλσ. 
2. Αληίγξαθν ηεο αζθάιεηαο κεραλήκαηνο. 
3. Αληίγξαθν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο. 
7. Πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ ην 

εηδηθφ επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα αξρή, πνπ ζα εθδνζεί ην πνιχ 6 
κήλεο πξηλ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

8. Ολνκαηεπψλπκν ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ρεηξηζηή κε ηα ζρεηηθά δηπιψκαηά ηνπο. 
9. Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηερλίηε δελδξνθεπνπξνχ κε ηα ζρεηηθά δηπιψκαηά ηνπ. 
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10. Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο απφ δεκφζην θνξέα θαζψο θαη ην αληίζηνηρν 
ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο 
αλάζεζεο. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη ν 
ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο εθαξκφδεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ Α. ην πξφηππν δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 θαη Β. ην ζχζηεκα ή πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 
14001 (Γηεζλέο Πξφηππν) ή EMAS-(Eco-Management and Audit Scheme-Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θαη 
Οηθνινγηθφο Έιεγρνο) (Δπξσπατθφ Πξφηππν). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  
1. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηεο αλαηηζέκελεο 
εξγαζίαο έρεη δηάξθεηα  πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή λσξίηεξα απφ απηή ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο 
ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο.  

Ζ επηινγή ησλ δέλδξσλ πνπ ζα θιαδεπηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη αλάινγα  κε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο (απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί 
απαξαίηεην. 

πγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
- Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Ζ αξκφδηα 

ππεξεζία ζα ελεκεξψλεη θάζε θνξά ηνλ αλάδνρν γηα ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ηνλ ηφπν 
εξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ.  

- ε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ην πνιχ εληφο δχν εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηελ αξκφδηαο 
ππεξεζίαο θαη λα αλαιακβάλεη θαζήθνληα.  

- Δάλ ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα θαζπζηεξήζεη ηελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο 
κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο θιίζεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο κε 
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε, 
νιφθιεξν δε ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

- ε πεξίπησζε θιήζεο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
πεξηζηαηηθψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ Ϊκεζε θαη ρσξέο 
θαζπζηΫξεζε γηα νηνλδάπνηε ιόγν, απόθξηζά ηνπ θαη ηελ εθηΫιεζε εξγαζέαο. πγθεθξηκέλα, 
ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη εξγαζία γηα ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, νξίδεηαη γηα 
θάζε εκέξα πνπ δελ παξνπζηάδεηαη πνηληθή ξήηξα εθαηφ επξψ (100 επξψ), ε νπνία επηβάιιεηαη 
ζηνλ αλάδνρν κε αληίζηνηρε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.  

 
2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη εξγαζίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζεκεία 

φπνπ ζα επηθξαηεί ηαπηφρξνλα θπθινθνξηαθφο θφξηνο ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν κε φιεο ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο 
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αηηία απηή, ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ θαηά ηελ 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά εηδνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία (π.ρ. Γ.Δ.Ζ.) γηα 
δηαθνπή ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ην θιάδεκα ην απαηηεί. 

 
Ησάλληλα    04/06/2020 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ 

Ησάλληλα     04/06/2020 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ 
ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 
 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑλαλΫσζε θόκεο ά 
θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ, 
χςνπο 16 - 20 m, ζε 
πιαηείεο, πάξθα, λεζίδεο, 
εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 59   

2 

ΑλαλΫσζε θόκεο ά 
θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ, 
χςνπο > 20 m, ζε 
πιαηείεο, πάξθα λεζίδεο, 
εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 68   

   ΤΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 

 
/      /2020 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ: «ΑΝΑΝΔΧΖ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.928,00 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α.Σ. : 1  
Άξζξν  1ν ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο 16-20 m, ζε πιαηεέεο, πΪξθα θ.ιπ.   
Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 

παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιειν 
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο  πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) :                                                 ΔΤΡΧ (ΑξηζκεηηθΪ) 
(ΟινγξΪθσο):   
 
Α.Σ. : 2 
Άξζξν : 2Ο. ΑλαλΫσζε θόκεο ά θνπά κεγΪισλ δΫλδξσλ ύςνπο πΪλσ από 20 m, ζε πιαηεέεο, 

πΪξθα θιπ.  
Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη 

παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιειν 
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε  ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) :                                                 ΔΤΡΧ (ΑξηζκεηηθΪ))  
(ΟινγξΪθσο):   
 

……../………../2020 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
 





44 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ ΄» 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε   4 3 8 3 8 / 1 2 2 3 3 / 0 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 

ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 
 
[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 γηα δηαδηθαζέεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηώλ 

ΜΫξνο Ι: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi  θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηώλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθό επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε αδηακθηζβάηεηε 
ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζέα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6125] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΚαπιΪλε 7, ΙσΪλληλα 45444] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αγγειηθά Μπαζνύλα] 
- Σειέθσλν: [26513 61332] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ampasouna@ioannina.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.ioannina.gr] 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [77341000-2, 
ΚιΪδεκα ΓΫλδξσλ] 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [6125] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΙΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ 
ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 
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ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) 
(εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 
επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 
ΔΪλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

ΔΪλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε 
θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
ΔΪλ όρη: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ 
ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ 
πεξέπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 
βεβαέσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 
δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

ΔΪλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε 
ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο 
ή θνηλνπξαμίαο. 

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

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ 
γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 
πξνζθνξά. 

[   ] 

 
Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 
εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 
V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

 
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 
από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
 
Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξΫαο  
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνύληαη ξεηώο από 
ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν 
(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
ΜΫξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοviii 
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεix· 
 δσξνδνθέαx,xi· 
 απΪηεxii· 
 ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 
 λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαοxiv· 
 παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βΪξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξΫα ή νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνίν 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

[] Ναη [] Όρη 
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εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 
αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

ΔΪλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο 
πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο 
ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ θαηαδηθαζηηθά απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 
αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi: [……] 

 
Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξΪ ηελ πιεξσκά θόξσλ ά 
εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε 
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 
απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ 
ΑΦΑΛΙΖ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv 
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό παξΪπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαένπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxvi : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ 

Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη 
ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξΪπησκαxxviii; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλέεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεέ ζηελ 
πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

δειψλεη φηη:  
α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 
Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 
ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 
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ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxii, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 
πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiii. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 

 

                                                 
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν 
απηψλ 
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξά επηρεέξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεέ ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξά επηρεέξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεέ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νύηε πνιύ κηθξΫο νύηε κηθξΫο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 
250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 
εηάζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 
κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο.  
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 
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166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε 

επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 
δεχηεξν εδάθην).  
xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ 
εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 
ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 
2016/7) 
xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 
παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx Πξβι άξζξν 48. 
xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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