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ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου,  ενδεικτικού
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.585,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

O Δήµαρχος Βόλου
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν 4412/2016.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α).
4.Την αριθμ. 167/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω εργασίας. 
5.Την αριθ. 418/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών,  γνωμοδοτήσεων  και  παρακολούθησης  συμβάσεων
υπηρεσιών, εργασιών  και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
6. Την αριθμ. 6/2016 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου για εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου για τα έτη 2016-2017.
7.  Την  υπ’  αριθ. 454/2016  απόφαση  Ο.Ε.  (ΑΔΑ:62Ρ4Ω96-99Ω)  με την  οποία  διατέθηκε
πίστωση ποσού 47.585,00 €  σε  βάρος  του Κ.Α.  35.6275.015  «Εργασίες  κλαδέματος  στο
αστικό και περιαστικό πράσινο» του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2016,
με αριθμό πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 1869. 
8.  Την  αριθ.  458/2016  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι
τεχνικές  προδιαγραφές με  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό και  καθορίστηκαν οι  όροι  της
διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της αναφερόμενης εργασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Τη  διενέργεια  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  και
κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  τιμή προσφοράς  σε  ευρώ  (€)  προϋπολογισμού
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σαράντα  επτά  χιλιάδων  πεντακοσίων  ογδόντα  πέντε  ευρώ  (47.585,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό
πράσινο του Δήμου Βόλου,  σύμφωνα με την αριθ.  6/2016  μελέτη  (Γεωτεχνική Έκθεση,
Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Γενική και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) των εργασιών που συνέταξε η Διεύθυνση Πρασίνου και εγκρίθηκε
με την αριθ. 458/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 1: Ορισμοί   -   Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό
1.1  Για τις  ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι  παρακάτω
όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
    Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση

αυτών  που  προσφέρει  στην  αγορά  εκτέλεση  εργασιών,  προμήθεια  προϊόντων  ή
παροχή υπηρεσιών.

 Διαγωνιζόμενος  ή  προσφέρων:  ο  οικονομικός  φορέας  που  έχει  υποβάλει
προσφορά.

 Έγγραφα της σύμβασης: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα,
που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.

 Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή  ή  ΕΔ:  η  Επιτροπή  διενέργειας  του  παρόντος
διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  (γνωμοδοτικό  όργανο),  η  οποία
συγκροτείται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Βόλου,
εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

 Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων:  η  Επιτροπή  (γνωμοδοτικό  όργανο)  που
συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των
προβλεπόμενων στον νόμο ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής.

 Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
1.2 Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.: 38001, Βόλος
Τηλ.: 24213-50119, 24213-50106
Φαξ: 24210-97610

Άρθρο 2: Αντικείμενο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά σε  εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του
Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου. Οι εργασίες αυτές, καθώς και οι
τεχνικές προδιαγραφές τους, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ'  αριθ.  6/2016 μελέτη που
συνέταξε  η  Διεύθυνση Πρασίνου,  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος  της  παρούσας
διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά     είτε για το σύνολο των εργασιών
(και για τις δύο (2) κατηγορίες) είτε για μία (1) κατηγορία εργασίας. Σε κάθε περίπτωση,
επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των
προκηρυχθεισών  εργασιών  της  κάθε  κατηγορίας. Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η
χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Πιο  αναλυτικά,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  μία  ή
περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
C.P.V.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Α) Εργασίες ανανέωσης κόμης 
δένδρων 
ύψους 4-8 μέτρων 
συμπεριλαμβανομένης 
της απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και του 
καθαρισμού του 
περιβάλλοντα χώρου.

77211500-7 Τεμάχιο 35.000,00 8.400,00 43.400,00

Β) Εργασίες καθαρισμού 
περιβάλλοντος χώρου 
σε πεζοδρόμια, δρόμους, 
διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων 
μετά από εργασίες 
κλαδέματος.

77211500-7 Στρέμμα 3.375,00 810,00 4.185,00

Οι  εργασίες  αναφέρονται  αναλυτικά  στην  μελέτη  και  στα  υποδείγματα  οικονομικής
προσφοράς, τα οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης και στα έντυπα
οικονομικής προσφοράς.

Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των εργασιών  κλαδέματος  σε  αστικό  και
περιαστικό  πράσινο  του  Δήμου  Βόλου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  47.585,00  €
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  35.6275.015,  του
προϋπολογισμού του έτους 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου
Βόλου.

Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10-11-2016 ημέρα Πέμπτη, στο δημοτικό κατάστημα Βόλου
(Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου),  με  ώρα  έναρξης
παραλαβής των προσφορών την 10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00΄,
όπου και θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Πρασίνου που διενεργεί τον
διαγωνισμό,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  418/2016  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής για το έτος 2016. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή
μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα
διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
στον ίδιο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των
ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν
στην  υπηρεσία  των  Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου  και  θα  πρωτοκολληθούν,  ώστε  να
διασφαλιστεί  η  μη  συμμετοχή  εκπρόθεσμων  προσφορών,  κατά  την επαναληπτική
συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.  

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων
5.1  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης,  την
τεχνική  περιγραφή  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  της
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου – αρμόδιος υπάλληλος
Κωνσταντίνος Ρέππος στο Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2421350119 και την ηλεκτρονική
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διεύθυνση του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr. 
5.2  Συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και επτά
(7)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή
συγκεκριμένα  μέχρι  την 3.11.2016.  Οι  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  παρέχονται  μέχρι
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
μέχρι τις  6.11.2016, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα
με  τα  προαναφερόμενα.  Επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η αριθμ. 6/2016 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Πρασίνου.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
7.1  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά»,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης,
β)  ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο,  εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο  12  της  παρούσας  διακήρυξης.  Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι
δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος
περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  12  της
παρούσας διακήρυξης.
Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου.
7.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
7.4  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας
σύμβασης  προμήθειας,  πρέπει  να  υποβάλλουν,  επί  αποδείξει,  προσφορά,  εντός  της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.
7.5 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της
παρούσας  είτε  με  αποστολή  (ταχυδρομική  ή  άλλη)  τους  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7.6 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
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παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την αποσφράγιση.
7.7  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μία
(1) ώρα πριν από την ώρα λήξης.  Η παραλαβή μπορεί  να συνεχισθεί  και  μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται  επίσης  από  τον  πρόεδρο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή
άλλη προσφορά.
7.8 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7.9 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7.10  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από
τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  που επιτρέπεται η υποβολή τους
στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και
κοινοπραξίες  (ενώσεις)  αυτών τα  οποία  είναι  εγκατεστημένα α)  σε  κράτος  –  μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ)
σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
10.1  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει,  με την επαλήθευση που προβλέπεται
στα άρθρα 79 έως 80 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
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ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του
διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α)  γνωρίζει  ότι  ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει τις  υποχρεώσεις  του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
10.3  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ε)  εάν  ο οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή  την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
στ)  εάν  ο οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο τρόπο τη  διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ)  εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει,  με  κατάλληλα μέσα,  ότι  ο  οικονομικός
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φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
10.4  Για τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό ενός
οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφαρμόζονται
κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
10.5  Αν  στο  πλαίσιο  διαδικασίας  σύναψης  μίας  δημόσιας  σύμβασης  διαπιστωθεί  ότι
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για
να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016  μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν
εξελίξει  και  μελλοντικές  διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων για  εύλογο χρονικό  διάστημα
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
10.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και  Τουρισμού,  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  αρμόδιου  για
θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που
εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5
του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο
οικονομικό φορέα.

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο
παρόν  άρθρο  ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  διαθέτουν  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.
11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
11.3  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα  για  την  εκτέλεση  των εργασιών.  Η  τεχνική  ικανότητα  προσδιορίζεται  από τα
εργαλεία – μεταφορικά μέσα-μηχανήματα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5 της
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει
εντός  του  ξεχωριστού  σφραγισμένου  φακέλου  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1.1
Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  Παραστατικά  εκπροσώπησης  (εφόσον  οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους) δηλαδή:
α)  για  φυσικό  πρόσωπο,  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  του  ίδιου  ή
εξουσιοδότηση και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμα εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του,
β) για νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και:
βα)  ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης,  ΦΕΚ ή  πιστοποιητικό  του ΓΕΜΗ με  την  αναλυτική ισχύουσα
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εκπροσώπηση  και  Γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου  (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) ή
ββ)  Καταστατικό ίδρυσης του διαγωνιζομένου, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική
ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου (για ΟΕ
και ΕΕ)
και, εάν τα νομικά αυτά πρόσωπα συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, να προσκομίσουν
σχετική εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ή πρακτικό ΔΣ (εάν πρόκειται
για  ΑΕ)  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  η  απόφαση  για  συμμετοχή  της  ΑΕ  στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό και η σχετική εξουσιοδότηση.

Α.1.2
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α)  ότι  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
γ) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς
δ) ότι αναλαμβάνει να  εκτελέσει τις εργασίες ελεύθερες από κάθε επιβάρυνση 
ε)  την  επωνυμία  της  εταιρείας  με  τα  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Α.1.3
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
Δεν  υπάρχει  εις  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης
-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο 3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης  -  πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη  , κατά την έννοια  του άρθρου 1  της σύμβασης  σχετικά με  την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
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προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α.1.4
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)   Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και
β)  Δεν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης,  δηλώνοντας  επίσης  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 20
της  παρούσας  διακήρυξης.  Επισημαίνεται  ότι  αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική
ασφάλιση.

Α.1.5
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
Δεν  έχει  αθετήσει  τις  ισχύουσες  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί  με  το δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Α.1.6
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)  δεν συνήψε συμφωνίες  με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
β)  δεν υπάρχει  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
γ)  δεν έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  που  είχε  ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
δ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
ε)  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  στην  παρούσα
διακήρυξη,
στ)  δεν επιχειρεί  να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
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Α.1.7
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
δεν  έχει  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Α.1.8
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  στο  άρθρο  11  της
παρούσας διακήρυξης και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση, όπου
απαιτείται, των σχετικών αποδεικτικών μέσων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ.11.2 του
άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
ως άνω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που όμως εκδίδονται
από τη χώρα εγκατάστασής τους.
Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά Α.1.1 έως Α.1.8, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, καθώς και τα εξής:
Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την
από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης.

Α.4
Στον  φάκελο  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  θα  υπάρχει  ευρετήριο  (πίνακας
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται.

Α.5 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει
εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  επί
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:

Α.5.1
Τεχνική  Έκθεση του  διαγωνιζόμενου  στην  οποία  θα  δηλώνει  την  τεχνική  υποδομή
(εργαλεία, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα) και την επαγγελματική ικανότητα (επιστημονικό
προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, εμπειρία) να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες όπως
αναφέρεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 6/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου και δεν
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Α.5.2
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει  ότι  σε  περίπτωση που
αναδειχθεί  προσωρινός  ανάδοχος  θα  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  το
άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 1) Για τα οχήματα-μηχανήματα:
 Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχημάτων
 Φωτοαντίγραφο α  ποδεικτικού ΚΤΕΟ που αποδεικνύει ότι το κάθε μεταφορικό μέσο

μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας
 Απόδειξη καταβολής-εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.
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 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων
 Φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης -χειριστή μηχανημάτων

Στην  περίπτωση  που  χρησιμοποιήσει  ανυψωτικό  μηχάνημα  ανύψωσης  προσώπων
(καλαθοφόρο), κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος τα κάτωθι:

 Φωτοαντίγραφο των ασφαλίστρων του μηχανήματος
 Φωτοαντίγραφο του  εν  ενεργεία  πιστοποιητικού  καταλληλόλητας  του  οχήματος,

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003) 
 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας – χρήσης μηχανήματος έργου (ΜΕ)
 Απόδειξη καταβολής-εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.
 Φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης -χειριστή μηχανημάτων
 Επίσης ο ενδιαφερόμενος, 

Για τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων κλαδέματος την απαραίτητη άδεια συλλογής και
μεταφοράς  στερεών  και  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων η  οποία  θα  συμπεριλαμβάνει  και
απόβλητα  ξύλων,  κήπων,  πάρκων,  οδών  και  πεζοδρομίων,  όπως  αναφέρεται  στην
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  (Αρ.  Φύλλου  1909/22-12-2003  –  ΤΕΥΧΟΣ  Β'  –
Αριθ.Η.Π.50910/2727 – Άρθρο 8) και στην υπ. αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 2) Για το επιστημονικό προσωπικό:
Αντίγραφο του πτυχίου Γεωπόνου Π.Ε. ή Τεχνολόγο Γεωπόνου Τ.Ε. ή Δασολόγου

Π.Ε. ή Δασοπόνου Τ.Ε..

 3) Για την εμπειρία: 
Βεβαίωση-εις καλής εκτέλεσης για εργασίες κλαδέματος από συμβάσεις που έχουν

εκτελεστεί κατά το παρελθόν για τους συμμετέχοντες στην ομάδα Α.

Α.6 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»:
α)  Οι  Υπεύθυνες  δηλώσεις  θα  είναι  σε  πρωτότυπο και  πρέπει  να  έχουν  ημερομηνία
σύνταξης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα
αντίγραφα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε
με  την  ΠΟΛ  1065/26.02.2014  (ΦΕΚ  642  Β΄/14.03.2014)  απόφαση,  καθώς  και  τις  αριθ.
2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) αποφάσεις του
υπουργού Οικονομικών και ισχύει.
γ) τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται:
- ως πρωτότυπα
- ή ως επικυρωμένα αντίγραφα
- ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, δηλαδή:
 ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις δημόσιες
υπηρεσίες  και  τους  φορείς  που  υπάγονται  στη  συγκεκριμένη  ρύθμιση  ή  των  ακριβών
αντιγράφων τους
o  αν πρόκειται  για ιδιωτικά  έγγραφα,  ως ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των
ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  καθώς  και  ως  ευκρινή
φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν  θεώρηση  από
υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση
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o  αν  πρόκειται  για  έγγραφα  αλλοδαπών  αρχών,  ως  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από
αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο.

Για  να  θεωρηθούν  έγκυρα  τα  δικαιολογητικά,  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  την
ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Στον  ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι
σε ευρώ (€). Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά.
Η οικονομική  προσφορά θα πρέπει  να  φέρει  σφραγίδα του  διαγωνιζόμενου  φυσικού  ή
νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που  ταυτίζονται  απόλυτα,  ο
προσωρινός  ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1  Οι προσφορές θα ισχύουν και  θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  έξι (6)
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.3  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα  να  παρατείνει  την  ισχύ  της.  Η  παράταση  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα  κατ’
ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την  ανωτέρω  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περίπτωση α και 97 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: Εγγυήσεις
14.1  Οι εγγυήσεις  πρέπει  να είναι  σύμφωνες με  το άρθρο 72 του Ν.  4412/2016.  Αν οι
εγγυήσεις  δεν  είναι  διατυπωμένες  στην  Ελληνική,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφραση.  Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώσει  εγγράφως  τα  στοιχεία  επικοινωνίας
(υποκατάστημα,  τηλέφωνο,  φαξ  ή  e-mail)  του  φορέα  που  έχει  εκδώσει  τις  εγγυήσεις,
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοινωνία η
εγκυρότητα της επιστολής.

14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  εγγύηση,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
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Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
14.4  Οι  εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.
14.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή
υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
β)  Η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις  απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
16.1  Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης  των προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  4.  Η
αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
16.2  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά-
τεχνική  προσφορά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο
υπογράφεται  από  τα  μέλη  της.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και
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τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
θα  ορισθεί  από  την  Επιτροπή  κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  των  διαγωνιζόμενων  που
δικαιούνται να παρευρεθούν.
16.3  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή σε σχετική
πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο της παρ. 16.2 οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
16.4  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών
προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16.5  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
16.6 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και τη μεταβατική
διάταξη  της  παρ.  12  του  άρθρου  376  του  Ν.  4412/2016,  καθώς  και  το  άρθρο  23  της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
17.1  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού  με κριτήριο
κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  για  το  σύνολο  των  εργασιών  της
συγκεκριμένης κατηγορίας εργασίας.
17.2  Προσφορά  υποβάλλεται  είτε  για  το  σύνολο  των  εργασιών  (και  για  τις  δύο  (2)
κατηγορίες)  είτε  για  μία  (1)  κατηγορία  εργασίας.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  το  σύνολο  των
προκηρυχθεισών  εργασιών  της  κάθε  κατηγορίας.  Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η
χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι  μικρότερη από επτά (7)  ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης  σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
18.2  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση
σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.  4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση  δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  πρόσκλησης,  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
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αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
18.4  Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,
είναι  υποχρεωτική  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
19.1  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης,  η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  να υποβάλει  εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 20,  ως  αποδεικτικά στοιχεία  όσων δηλώθηκαν  με  τις  υποβληθείσες  υπεύθυνες
δηλώσεις του άρθρου 12 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό
μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)
Γ) ο τίτλος της εργασίας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email) 
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
19.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζεται  η  παρ.  2  του  άρθρου  103  του  ν.
4412/2016.
19.3  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  αν  ο  προσωρινός
ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ή  αν  από  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού  του  άρθρου 10  ή  η  πλήρωση  των  απαιτήσεων των
κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11,  ο  προσωρινός  ανάδοχος
κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  με  τον  προσφέροντα  που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφοράς.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του ν. 4412/2016.
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει
ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.
19.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
του ν.  4412/2016,  είτε  κατακύρωσης της σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21
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της παρούσας διακήρυξης.
19.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης

20.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε
καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  Α.1.3.Β  του  άρθρου  12  της
παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
20.2
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19.
20.3
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου
19, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, ως εξής:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ)
των διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

20.4
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος  Α'  του  ν.  4412/2016  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  έγγραφης  ειδοποίησης  του  άρθρου  19  με  το  οποίο  να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή άλλο αποδεικτικό
που ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό.
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων,  αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και
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να  έχουν  επικυρωθεί  αρχικά  από  δικηγόρο.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 21: Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
21.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
21.2  Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
ενστάσεων και
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
21.3  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
21.4  Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης
ποσότητας  εργασιών  ανά  κατηγορία  εργασιών  μέχρι  του  ποσοστού  30%,  χωρίς  την
υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και στις προσφερθείσες τιμές του
αναδόχου. Δύναται το ποσοστό της μεγαλύτερης κατακύρωσης να διαφέρει ανά κατηγορία
εργασιών  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης  Πρασίνου,  χωρίς  όμως  να  γίνεται
υπέρβαση του ποσοστού 30% (παρ 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
21.5  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν  ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας
22.1  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης
ή
β)  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.
22.2  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
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σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
22.3  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
ακυρώσει  μερικώς τη  διαδικασία ή να αναμορφώσει  ανάλογα το  αποτέλεσμά  της ή να
αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη.
22.4  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Άρθρο 23: Ενστάσεις
Σύμφωνα  με  την  παρ.  12  που  άρθρου  376  του  N.  4412/2016,  με  την  επιφύλαξη  των
παραγράφων  7  και  8  του  άρθρου  379  του  ιδίου  νόμου,  η  προβλεπόμενη  διαδικασία
ένστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού του νόμου
κάτω των ορίων.
23.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
23.2  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
23.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η Οικονομική Επιτροπή της
οποίας  αποφασίζει,  μετά  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών.  Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της
προηγούμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το παραδεκτό  της άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση της  ένστασης,  η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  το  οποίο  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  με  κοινή
υπουργική  απόφαση.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο
επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο  24:  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι
εκτέλεσης –Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης
24.1  Μετά  την  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Για το Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και τους όρους
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.
24.3  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  α)  οι  σχετικές  διατάξεις  του  N.
4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
24.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  N.
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4412/2016.  Η  αθέτηση  της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ.  6 του άρθρου 73 του  N.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
24.5  Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  χωρίς  νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του N. 4412/2016 και
αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Η τροποποίηση της σύμβασης
κατά το  άρθρο 132 του  N.  4412/2016 γίνεται  ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου
οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
24.6  Ο Δήμος Βόλου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει
υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του N. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της
σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του N. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της  σύναψης  σύμβασης,  γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω
σοβαρής  παραβίασης  των  υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία
2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του  Δικαστηρίου  της  Ένωσης  στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Εκτελέστηκε το σύνολο των εργασίων.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη των εργασιών που εκτελέσθηκαν.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά μετά κατόπιν  υποβολής από τον ανάδοχο
στην  επιβλεπουσα  υπηρεσία  τιμολογίων  που  θα  συνοδεύονται  από  τις  σχετικές
επιμετρήσεις,  την  έκδοση  σχετικού  τιμολογίου  και  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος
πληρωμής. 
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1 του N.
4152/2013.
Στη συμβατική αξία  των εργασιών γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Ανάδοχο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 26: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
26.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη
σχετική ειδική πρόσκληση
β) εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες ή επικαλέστηκε αδυναμία προς τη σωστή εκτέλεση
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσας διακήρυξης.
26.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  οι  εργασίες  δεν  εκτελέσθηκαν  ή  καθυστέρησαν   με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β)  Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία
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υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
26.3  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 27: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 26 και 28, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

Άρθρο 28: Παράδοση - παραλαβή των εργασιών – Υποχρεώσεις αναδόχου
28.1  Ο  ανάδοχος  θα  παραλαμβάνει  την  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας  με  τον  ακριβή
αριθμό, το είδος και τη θέση των δέντρων που πρόκειται να κλαδευτούν. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να περαιώνει τις εργασίες εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από τη
λήψη της εκάστοτε εντολής από την υπηρεσία (Πίνακας εργασιών) χωρίς να διακόπτει αυτές
μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Χρόνος παράτασης εκτέλεσης εργασιών δικαιολογείται μόνο
όταν  οι  κλιματικές  συνθήκες  της  περιοχής  δεν  επιτρέπουν  τις  επεμβάσεις  ή  εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα δηλώνονται στο ημερολόγιο εργασίας.
Η απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών όλων των υλικών που προέκυψαν από τις
εργασίες και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται είναι υποχρέωση του αναδόχου
και  η  περαίωση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  πρέπει  να  γίνεται  την  ίδια  ημέρα  με  την
εργασία κλαδέματος. Η τυχόν αδυναμία περαίωσης την ίδια ημέρα θεωρείται υπέρβαση
τμηματικής προθεσμίας και ισχύει η ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 16.
Ο ανάδοχος για την τήρηση των παραπάνω θα πρέπει να συντάσσει ημερολόγιο εργασιών
στο οποίο θα αναφέρονται οι καιρικές συνθήκες, οι χώροι εργασίες καθημερινά, τα είδη
των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν,  το  προσωπικό  που  απασχολήθηκε  καθώς  και  τα
μηχανήματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  να  κατατίθεται  αμελλητί  εις  τριπλούν  στην
επίβλεψη με την ολοκλήρωση εκάστου πίνακα εργασιών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τη Δ/νση Πρασίνου, για την ακριβή ημέρα
και ώρα εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να υπάρχει σχετική επίβλεψη και καθοδήγηση.
Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  θα  γίνεται  το  μεσημέρι  κάθε  Παρασκευής  για  την  ομαλή
παρακολούθηση των εργασιών.
28.2  Ο  συμβατικός  χρόνος  εκτέλεσης  των  εργασιών  μπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του N. 4412/2016.
28.3  Οι  εργασίες  θα  είναι  άριστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  ελληνικές
τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των άρθρων και τις οδηγίες
της επίβλεψης.
28.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την εκτέλεση των εργασιών στην Υπηρεσία να
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του.
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28.5  Η παραλαβή θα γίνει  αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι οι  εργασίες που
εκτελέσθηκαν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως
σύμφωνοι με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνοι με τους
όρους της προσφοράς και  υπάρχουν διαφορές και  αποκλίσεις  από αυτούς,  τότε  δεν θα
παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες , σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης και της προσφοράς.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και υπογράφει ύστερα από έλεγχο  το σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών.

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν
από  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών).
Περίληψη της  παρούσας  διακήρυξης,  ήτοι  προκήρυξη  σύμβασης  του  άρθρου 63  του  N
4412/2016,  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  (www.dimosvolos.gr)  και  στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016
Κ.Α. 35-6275.015

ΘΕΜΑ:  «Εργασίες  κλαδέματος  σε  αστικό  και
περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

του  έτους  2016  και  αφορά:  1)  εργασίες  ανανέωσης  κόμης  δένδρων ύψους  4-8  μέτρων

συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και του καθαρισμού του

περιβάλλοντα  χώρου  (Κατηγορία  Α)  και  2)  εργασίες  απομάκρυνσης  προϊόντων  κοπής

κλαδέματος και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου, σε πεζοδρόμια, δρόμους, διαχωριστικές

νησίδες, και ερείσματα οδικών αξόνων μετά από εργασίες κλαδέματος (Κατηγορία Β). Οι

ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Βόλου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  Εργασίες  ανανέωσης  κόμης  μεσαίων  δένδρων  ύψους  4-8  μέτρων,

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής,  καθαρισμού του περιβάλλοντα των εργασιών

κλαδέματος χώρου και απόρριψής των προϊόντων κοπής και καθαρισμού σε θέσεις που

επιτρέπεται  σε  οποιαδήποτε  απόσταση.  Για  τις  εργασίες  αυτές  δεν  υπάρχει

δυνατότητα  παρέμβασης  των  συνεργείων  της  Δ/νσης,  δεδομένου  ότι  οι  αυξημένες

ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει η Δ/νση Πρασίνου του

Δήμου Βόλου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικούς χώρους του

Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β:  Εργασίες  απομάκρυνσης  προϊόντων  κοπής  εργασιών  κλαδέματος  και

καθαρισμού  περιβάλλοντος  χώρου  (αφύτευτες  επιφάνειες,  πλακόστρωτα  κλπ),  σε

δρόμους  και  πεζοδρόμια  αυτών,  διαχωριστικές  νησίδες,  ερείσματα  οδικών  αξόνων

κτλ.,  όπου  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  κλαδέματος  από  συνεργεία  της  Δ/νσης

Πρασίνου.  Οι  ανωτέρω εργασίες  θα πραγματοποιηθούν σε  δημοτικούς  χώρους του

Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή και για τις δυο κατηγορίες (Α &

Β) εργασιών.

Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  μέχρι  τις  31/12/2016  ή  μέχρι  εξάντλησης  του

συμβατικού ποσού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών είναι 47.585,00€ συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α., εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 35-6275.015 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Βόλου.
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Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α'

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016
Κ.Α. 35-6275.015

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα περιγραφή αφορά σε: 

α) εργασίες ανανέωσης κόμης μεσαίων δένδρων ύψους 4-8 μέτρων, απομάκρυνσης

των προϊόντων κοπής, καθαρισμού του περιβάλλοντα των εργασιών κλαδέματος χώρου και

απόρριψής  των  προϊόντων  κοπής  και  καθαρισμού  σε  θέσεις  που  επιτρέπεται  σε

οποιαδήποτε  απόσταση.  Τα  δένδρα  που  θα  υποδειχθούν  βρίσκονται  εντός  του

Καλλικρατικού Δήμου Βόλου σε πεζοδρόμια, νησίδες, κτλ., (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) και 

β) εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων κοπής εργασιών κλαδέματος και καθαρισμού

περιβάλλοντος  χώρου,  σε  δρόμους  και  πεζοδρόμια  αυτών,  διαχωριστικές  νησίδες,

ερείσματα  οδικών  αξόνων  όπου  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  κλαδέματος  από

συνεργεία της Δ/νσης Πρασίνου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β). 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  Η  κλάδευση,  ιδιαίτερα  εντός  πόλεων αποτελεί  μια  εξειδικευμένη

εργασία και  απαιτεί  έμπειρο και  ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.  Ως κλάδεμα δέντρων

ορίζεται η επιλεκτική απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης αυτών, με σκοπό τη βελτίωση

της υγείας και σφριγηλότητας του δέντρου, τον έλεγχο της ανάπτυξης του, τη βελτίωση της

αισθητικής και κυρίως για λόγους ασφάλειας. Όλες οι εργασίες κλάδευσης των δέντρων θα

γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.

Καθώς το ύψος των προς κλάδευση δέντρων δεν ξεπερνάει τα 8 μέτρα, δεν επιβάλλεται

ούτε  απαγορεύεται  η  χρήση  ανυψωτικού  μηχανήματος  ανύψωσης  προσώπων

(καλαθοφόρο), κατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας.

Η μείωση του συνολικού όγκου του δένδρου θα γίνεται με ταυτόχρονη διατήρηση

των χαρακτηριστικών του είδους, χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη τόσο στα δέντρα

όσο  και  στις  παρακείμενες  κατασκευές  ή  αυτοκίνητα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η

αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο.

23



Στο  αντικείμενο  της  εργασίας  ανανέωσης  κόμης  δένδρων  συμπεριλαμβάνεται  η

μεταφορά όλων των προϊόντων και υποπροϊόντων κλαδέματος σε χώρους όπου επιτρέπεται

και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από φυτικά υπολείμματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β:  Όλες  οι  εργασίες  απομάκρυνσης  προϊόντων  κοπής  εργασιών

κλαδέματος  και   καθαρισμού  περιβάλλοντος  χώρου,  όπου  έχουν  προηγηθεί  εργασίες

κλαδέματος από συνεργεία της Δ/νσης Πρασίνου θα γίνονται κατά τον πιο κατάλληλο κάθε

φορά  τρόπο.  Μετά  την  απομάκρυνση  από  τους  χώρους  κλάδευσης  των  προϊόντων

κλαδέματος  θα  καθαρίζεται  ο  περιβάλλοντας  χώρος  από  τα  όποια  υπολείμματα  της

κλάδευσης  (μικρά  κλαδάκια,  φύλλα,  πριονίδια,  υποπροϊόντα  κλαδέματος  κλπ)  και  θα

παραδίδεται καθαρός προς χρήση από τους πολίτες. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις
αναγνωρισμένες  τεχνικές  και  να  είναι  σύμφωνες  με  τους  δενδροκομικούς  κανόνες
κλάδευσης δένδρων που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-
01:2009.

Κατά το κλάδεμα θα αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών βλαστών του
δέντρου,  με  στόχο  την  ανανέωση  της  βλάστησης.  Κατά  την  αφαίρεση  πολλών  κλάδων
πρέπει να δοθεί μέριμνα ώστε να μείνει κατάλληλος αριθμός οφθαλμών, ανάλογα με το
είδος και την ηλικία του δέντρου, για να μπορεί το φυτό να αναβλαστήσει. Αφαιρούνται
βλαστοί  ή  κλάδοι,  που  επηρεάζουν  αρνητικά  το  ισορροπημένο  σχήμα  του  φυτού  και
κόβονται  από  τη  βάση  τους  οι  "ζωηροί"  κλάδοι,  οι  οποίοι  όταν  δεν  είναι  σωστά
κατανεμημένοι, μπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία του δέντρου. Επίσης αφαιρούνται
κλάδοι  κατεστραμμένοι  και  άρρωστοι  καθώς  και  όλοι  οι  παράπλευροι,  ανώριμοι  και
ασθενικοί βλαστοί που εμφανίζονται στο κέντρο των δέντρων και μπορεί να αποτελέσουν
πιθανές εστίες μόλυνσης. Οι προς αφαίρεση κλάδοι θα κόβονται σύρριζα στη διακλάδωση.
Για  τη  δημιουργία  ισχυρού  και  ανθεκτικού  σε  ανέμους  σκελετού,  το  δέντρο  πρέπει  να
κλαδευτεί ώστε να μείνουν περιορισμένοι ανθεκτικοί κλώνοι, σε σωστές αποστάσεις μεταξύ
τους κατά μήκος και ακτινωτά, γύρω από τον κεντρικό κορμό. Οι κύριοι κλάδοι των δέντρων
πρέπει  να  αρχίζουν  σε  ύψος  που  θα  υποδεικνύεται  κάθε  φορά  από  την  επίβλεψη της
Διεύθυνσης Πρασίνου και όχι μικρότερο από τα 2.5μ. Οι πιο χαμηλοί κλάδοι τους πρέπει να
αφαιρούνται, ώστε η διάβαση κάτω από τα δέντρα να είναι απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο
τραυματισμού. 

Ιδιαίτερα  στις  νερατζιές  και  στα  λιγούστρα  θα  γίνει  κατάλληλο  κλάδεμα
διαμόρφωσης ώστε μετά το κλάδεμα, η περιφέρεια της κόμης των δένδρων να έχει σχήμα
σφαίρας,  η  διάμετρος  της  οποίας  δεν  θα  ξεπερνά  τα   δύο  (2)  μέτρα,  ισορροπημένη
εκατέρωθεν του κεντρικού κορμού. 

Στις  ακακίες  και  στις  μουριές  θα  γίνει  κλάδεμα  ανανέωσης  και  θα  αφεθεί
ισορροπημένος  αριθμός   βλαστών  αναγέννησης  από  τον  κυρίως  κορμό,   με  3  ως  4
οφθαλμούς. 

Στα σφενδάμια θα γίνεται ισορροπημένο σκελετοκλάδεμα
Οι τομές  των κλαδευθέντων κλάδων πρέπει  να  είναι  λείες  και  πλάγιες  ώστε να

αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας από το νερό της βροχής, που καθιστά τα δέντρα
ευπρόσβλητα σε μυκητολογικές προσβολές. Για τον παραπάνω λόγο, μετά την κλάδευση οι
τομές  με  διάμετρο  μεγαλύτερη  των  7  εκατοστών θα  πρέπει  να  καλύπτονται,  με  ειδικό
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επικαλυπτικό  πληγών  των  δένδρων.  Η  εφαρμογή  του  επικαλυπτικού  θα  γίνεται  κατά
προτίμηση με πινέλο ή αλλιώς με τοπικό ψεκασμό.

Κατά τις εργασίες οφείλεται να αποφεύγονται οι τυχόν τραυματισμοί του κορμού
και  των  εναπομεινάντων  τμημάτων  των  κλάδων.  Τυχόν  πληγές,  θα  πρέπει  άμεσα  να
αποκαθίστανται και αυτές με ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων. 

Η  κλάδευση  των  δένδρων  θα  πρέπει  να  γίνει  την  κατάλληλη  εποχή  του  έτους,
αποφεύγοντας τις περιόδους καύσωνα ή παγετού, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις και τις
οδηγίες  της  Διεύθυνσης  Πρασίνου.  Όπου  από  την  υπηρεσία  κρίνεται  απαραίτητο  και
αναγκαίο για λόγους έκτακτης ανάγκης και δημόσιας ασφάλειας, κατ' εξαίρεση μπορεί να
πραγματοποιηθεί κλάδευση δέντρου εκτός της προτεινόμενης περιόδου κλάδευσης. 

Κατά την κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται  η μέγιστη δυνατή
ομοιομορφία, ως προς το ύψος των γειτονικών δένδρων ίδιου ύψους. 

Απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται κοντά σε
ηλεκτροφόρα καλώδια ή σύρματα,  χωρίς  να γίνουν προηγουμένως όλες οι  απαραίτητες
ενέργειες  για  τη   διακοπή  της  ηλεκτροδότησης  από  συνεργεία  της  ΔΕΗ  στην  εν  λόγω
περιοχή.

Οι κλαδευθέντες  κλάδοι  καθώς και  τα προϊόντα κλάδευσης των δέντρων πρέπει
άμεσα  να  απομακρύνονται  από  τους  χώρους  κλάδευσης  με  μεταφορικό  μέσο  και  να
μεταφέρονται σε χώρους όπου επιτρέπεται. 

Ο περιβάλλοντας χώρος επιβάλλεται να καθαρίζεται από τα όποια υπολείμματα της
κλάδευσης (μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ). 

2.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: Οι  εργασίες  απομάκρυνσης  προϊόντων  κοπής  εργασιών
κλαδέματος και  καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου των εργασιών κλαδέματος θα πρέπει
να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισμένες τεχνικές και να είναι σύμφωνες με τους κανόνες
καθαρισμού που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009.

Ο  καθαρισμός  είναι  η  εργασία  με  την  οποία  απομακρύνονται  τα  κάθε  είδους
απορρίμματα.  Τα  απορρίμματα  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  σε  δύο  τύπους:  α)  τα
φυτικά υπολείμματα όπως πεσμένα φύλλα, υπολείμματα κοπής κλαδέματος δένδρων, β) τα
απορρίμματα που προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα όπως πλαστικά, μπουκάλια,
χαρτιά, κονσέρβες, κιβώτια κτλ.

Οι  επιφάνειες  του  περιβάλλοντα  χώρου  των  εργασιών  κλαδέματος  είναι  οι
πεζόδρομοι,  διάδρομοι,  δρόμοι  και  πεζοδρόμια  γύρω  από  τις  θέσεις  κλαδέματος.  Η
απομάκρυνση  των  προϊόντων  κλαδέματος  γίνεται  με  κατάλληλα  μηχανικά  μέσα  (π.χ
φορτωτές) ή χειρωνακτικά σε οχήματα μεταφοράς (φορτηγά) για την απόθεσή τους όπου
επιτρέπεται.  Το  καθάρισμα  γίνεται  κυρίως  με  μηχανικό  σάρωθρο,  όταν  πρόκειται  για
μεγάλες  επιφάνειες  και  με  τα  χέρια  ή  φυσητήρες  ή  απορροφητικά  μηχανήματα  για
μικρότερες.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα του κλαδέματος, πρέπει να
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο, η δυνατότητα απρόσκοπτης και ασφαλούς κλάδευσης των
δέντρων  (τοποθέτηση  προειδοποιητικών  πινακίδων  για  την  απομάκρυνση  αυτοκινήτων,
τοποθέτηση  ταινιών  σήμανσης,  κώνων  κλπ.)  στο  σημείο  που  θα  πραγματοποιηθούν  οι
εργασίες.

Επιβάλλεται  η  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας  όπως:
διακοπή  κυκλοφορίας  στη  λωρίδα  όπου  βρίσκεται  κοντά  το  δέντρο  και  έλεγχος  της
κυκλοφορίας όπου η κίνηση οχημάτων αλλά και πεζών, αποτελεί κίνδυνο για τους ίδιους και
τους  εργαζόμενους.  Θα  χρησιμοποιούνται  σηματοδότες,  πινακίδες,  κώνοι,  φράγματα,
ταινίες  σήμανσης,  παρακάμψεις,  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  ή  άλλες  τεχνικές  και  όργανα
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ανάλογα με τις περιστάσεις. Τα φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε
κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν
επαρκή  προειδοποίηση  στους  οδηγούς  για  να  αποφεύγεται  η  ανάγκη  απότομου
φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με
κατάλληλες  πινακίδες,  φώτα,  φράγματα,  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  ή  άλλους  τρόπους.  Ο
παραπάνω  εξοπλισμός  ασφαλείας  τοποθετείται  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  και  θα
απομακρύνεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκαιρα από τον ανάδοχο η απρόσκοπτη κλάδευση των
δένδρων.  Αυτό ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει:  α)  την έγκαιρη ενημέρωση της ΔΕΗ για  το
προγραμματισμένο  κλάδεμα  των  δένδρων  που  γειτνιάζουν  με  ηλεκτροφόρα  καλώδια,
προκειμένου  να  γίνει  διακοπή  της  ηλεκτροδότησης  (τουλάχιστον  5  μέρες  πριν  την
κλάδευση),  β)  την  τοποθέτηση  προειδοποιητικών  πινακίδων  για  την  απομάκρυνση
σταθμευμένων οχημάτων (τουλάχιστον  μια  ημέρα πριν την κλάδευση),   γ)  την έγγραφη
ενημέρωση της “Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.”,  όπου αυτό απαιτείται,  (τουλάχιστον 5 ημέρες
πριν  την  προγραμματισμένη  κλάδευση),  δ)  την  έγγραφη  ενημέρωση  του  αρμόδιου
τμήματος  της  Τροχαίας  Κινήσεως  (τουλάχιστον  5  ημέρες  πριν  την  προγραμματισμένη
κλάδευση).

Εργαζόμενοι  ως  ρυθμιστές  κυκλοφορίας  θα  απασχολούνται  στις  ακόλουθες
περιπτώσεις:  α)  Όταν  απαιτείται  να  περάσουν  αυτοκίνητα  από  περιοχές  που
καταλαμβάνονται από οχήματα εργασίας ή εξοπλισμούς, που φράζουν μερικώς ή ολικώς το
δρόμο. β) Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή εργασίας, όπου η κυκλοφορία
είναι  μεγάλη,  οι  ταχύτητες  προσέγγισης  είναι  μεγάλες  και  δεν  υπάρχει  σύστημα
σηματοδότησης. γ) Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον
σύστημα κυκλοφορίας, ή όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης ή όταν τα
οχήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας ή οι κατασκευές προεξέχουν σε
μία  διασταύρωση  παρεμποδίζοντας  την  κυκλοφορία.  δ)  Όταν  οι  εργαζόμενοι  ή  ο
εξοπλισμός  καταλαμβάνουν  το  ρεύμα  κυκλοφορίας  σε  οποιαδήποτε  θέση  και  τα
επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. ε) Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων
και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης
κυκλοφορίας επισκευάζονται ή αφαιρούνται.  στ)  Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου
άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. 

Κάθε  ρυθμιστής  κυκλοφορίας  θα  είναι  εφοδιασμένος  και  θα  χρησιμοποιεί:
Κατάλληλη  ένδυση  με  φωσφορίζουσα  ταινία,  κράνος  με  φωσφορίζουσα  ταινία,  μέσο
επικοινωνίας  με  τους  άλλους  ρυθμιστές  κυκλοφορίας  της  ίδιας  ομάδας,  που  δεν  είναι
ορατοί μεταξύ τους. 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις
«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96, όπως ισχύει σήμερα). 

4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.1 Τα μέτρα ασφαλείας που ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων. 

Ο εξοπλισμός ασφάλειας θα αποτελείται από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή
φόρμα), κράνος, ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, μπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα
ακολουθούν  τις  προδιαγραφές  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  της
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε).. 

Η  επιλογή  του  κατάλληλου  εξοπλισμού  και  η  σωστή  χρησιμοποίησή  του
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού του τεχνίτη κλαδέματος. 

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν έμμεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους
(καθαρισμός,  απομάκρυνση  κλαδιών  κ.λ.π.),  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  απόσταση  2
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τουλάχιστον  μηκών  του  ύψους  των  δέντρων  που  κλαδεύονται,  εκτός  και  αν  είναι
απαραίτητη η αφαίρεση μεγάλων κορμών η οποία θα εκτελείται από ομάδα εργαζομένων.

Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κλαδέματος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή
και ο επικεφαλής της ομάδας κλαδέματος θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα
χοντρά κομμάτια, ή άλλο υπερυψωμένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης
των  και  θα  εντοπίσουν  τυχόν  εμπόδια.  Ο  επικεφαλής  θα  καθορίσει  τον  αριθμό  των
εργαζομένων που είναι απαραίτητοι για τις διαδικασίες κοπής και τα καθήκοντα εκάστου. 

Οι εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα με τα καθήκοντά
τους και θα οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζομένου να μην δημιουργούν
κινδύνους για οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο. 

Οι  εργαζόμενοι  που  πρέπει  να  επανέλθουν  στην  περιοχή  εργασίας  δε  θα
πλησιάζουν πριν τους αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η πίσω τομή, ο χειριστής θα μετακινείται αμέσως σε ασφαλή
απόσταση μακριά από το δέντρο ή τον κορμό, μέσω της προγραμματισμένης διαδρομής.

Πριν την αναρρίχηση, την άνοδο σε σκάλα ή σε σκαλωσιά εργασίας, αν και όποτε
απαιτείται, θα γίνεται λεπτομερής αξιολόγηση του κινδύνου από πλευράς του επικεφαλής
της ομάδας εργασίας και η συνέχιση των εργασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του.

Θα  εξετάζεται  εάν  τα  κλαδιά  του  δένδρου  μπορούν  να  συγκρατήσουν  τον
εργαζόμενο. Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα
καλώδια και ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεμα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόμενος, ούτε τα
εργαλεία κλαδέματος αλλά ούτε τα κομμένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή με τα καλώδια. 

Απαγορεύεται το κλάδεμα δένδρων που έρχονται σε επαφή ή είναι πολύ κοντά σε
ηλεκτροφόρα καλώδια, χωρίς την παρουσία τεχνικού της ΔΕΗ (όπου προηγουμένως θα έχει
επιβεβαιώσει την διακοπή της ηλεκτροδότησης). Όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας θα
χρησιμοποιούνται εργαλεία χειρός με μόνωση. 

4.2 Μέτρα  ασφαλείας  κατά  τη  χρήση  ανυψωτικού  μηχανήματος,  αν
χρησιμοποιηθεί: 

Το ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ν’  ανυψώσει τον τεχνίτη
κλαδευτή στη θέση εργασίας στο δέντρο ώστε η εργασία να εκτελεστεί  με μεγαλύτερη
ασφάλεια.  Αν  χρησιμοποιηθεί,  επιβάλλεται  να  διαθέτει  τα  μέσα  προστασίας  που
προβλέπονται (ζώνες πρόσδεσης κ.λ.π.) για την ασφάλεια των κλαδευτών.

Ο χειριστής του αλυσοπρίονου θα είναι δεμένος με ζώνη από ένα ή δύο σταθερά
σημεία. Η ζώνη θα πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη απομάκρυνση του σε
περίπτωση κινδύνου. 

Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος και ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας
θα εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του μηχανήματος
για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Το καλαθοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα διατηρείται σε θέση
περίπου οριζόντια με τη βοήθεια πελμάτων σταθεροποίησης. Εφίσταται η προσοχή στη μη
υπερφόρτωση του βραχίονα ανύψωσης του μηχανήματος. 

Ο  χειριστής  του  οχήματος  είναι  υπεύθυνος  για  το  ασφαλές  στήσιμο  του
καλαθοφόρου. 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με κράνος, προστατευτικά υποδήματα
και φόρμα εργασίας. 

Η εφαρμογή των μέτρων προστασίας για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας
των  εργαζομένων  και  των πολιτών είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του  αναδόχου,  ο  οποίος
φέρει και την τελική ευθύνη για την εφαρμογή ή μη των μέτρων αυτών.

5. ΓΕΝΙΚΑ
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Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος της εργασίας, κατά την κρίση
της,  προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που
υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή
του εν λόγω ελέγχου. 

Δεν  θα  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  κλάδευσης  τις  Κυριακές,  εκτός  αν  προκύψει
επείγουσα ανάγκη και κατόπιν συνεννόησης του ανάδοχου με την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ζημίες που θα προκληθούν κατά την κλάδευση και
μέχρι την τελική απομάκρυνση των υλικών κλαδέματος, έναντι τρίτων.

Τυχόν  φθορές  σε  δημόσια  ή  ιδιωτική  περιουσία,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο(τα
ανωτέρω θα αναφέρονται στο συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και αναδόχου).

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μην υπάρξουν
φθορές τυχόν υπόγειων δικτύων (ΔΕΥΑΜΒ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κλπ). Για τυχόν φθορές
σε υπόγεια δίκτυα, ο μειοδότης υποχρεούται να τα επισκευάσει, στο βαθμό που αυτό είναι
δυνατό  ή  να  ενημερώσει  άμεσα  τα  αντίστοιχα  δημόσια  συνεργεία  επισκευών  βλαβών.
Επίσης  υποχρεούται  να  ενημερώσει  γραπτώς  τη  Διεύθυνση  Πρασίνου  για  τις  τυχόν
ανωτέρω φθορές.

Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α'
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016

 ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα μέτρησης

1 N ΣΤ 4.1.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρου ύψους από
4 μέχρι 8 m.
Ανανέωση  κόμης  (σκελετοκλάδεμα)  ή  κοπή  δέντρου
ύψους από 4  μέχρι  8  m σύμφωνα με  την  φυτοτεχνική
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου
εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται και
ο  καθαρισμός  του  περιβάλλοντα  χώρου  των  εργασιών
κλαδέματος.

τεμάχιο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα μέτρησης

1 N ΣΤ  8.2.2.  Απομάκρυνση  προϊόντων  κοπής  εργασιών
κλαδέματος  και  καθαρισμός  περιβάλλοντος  χώρου
(αφύτευτες  επιφάνειες,  πλακόστρωτα  κλπ),  σε
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.
Συγκέντρωση όλων των προϊόντων κοπής (κλαδιά, φύλλα,
ξένα αντικείμενα, πριονίδια, λοιπά προϊόντα κλαδέματος,
κλπ απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και
την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα
με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-07-00.
Περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού,  των  μέσων  και  των  εργαλείων  που
απαιτούνται.

στρέμμα

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδας  των
εργασιών,  όπως  προδιαγράφονται  στα  λοιπά  Τεύχη  Δημοπράτησης  που  ορίζονται  στη
Διακήρυξη. 

2.1  Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  στηρίζονται  στο  περιγραφικό  τιμολόγιο
έργων πρασίνου (ΦΕΚ 363Β'/19-02-2013) και σε τιμές αγοράς αντίστοιχων εργασιών που
εκτελέσθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου το προηγούμενο διάστημα.  Αναφέρονται  σε
μονάδες  πλήρως περαιωμένων εργασιών,  όπως περιγράφονται  αναλυτικά παρακάτω,  οι
οποίες θα εκτελεστούν εντός του Δήμου Βόλου. Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για
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την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος
και  την απόδοση των μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως
ορίζεται  στα  άρθρα  του  παρόντος.  Σύμφωνα με  τα  παραπάνω,  στις  τιμές  μονάδας  του
παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

2.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

2.1.2  Οι  δαπάνες  προμήθειας  των πάσης  φύσεως,  ενσωματωμένων  και  μη,  κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων
ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  καθώς  και  οι  δαπάνες
απόθεσης  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων.

2.1.3  Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρέσιμων  αργιών  κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των
εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την εκτέλεση των εργασιών, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.

2.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης λοιπών απαιτούμενων ευκολιών στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών.

2.1.5 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό που θα εκτελέσουν τις εργασίες, τις
μεταφορές,  τα  μεταφορικά  μέσα,  τα  μηχανήματα  και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς  και  τις
λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
διαγωνισμού.

2.1.6  Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας και  την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων,  οι  δαπάνες των
μέτρων  προστασίας  των όμορων  κατασκευών των χώρων εκτέλεσης  των  εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ.

2.1.7  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού
μηχανικού  εξοπλισμού  και  μέσων  που  απαιτούνται  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η
συναρμολόγηση (όταν  απαιτείται),  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι  αποδοχές
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οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο των εργασιών, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία,  οι  πάσης φύσεως σταλίες  και  καθυστερήσεις,  η αποσυναρμολόγησή
τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το χώρο εργασιών. Περιλαμβάνονται
επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2.1.8  Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:  (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των
εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης
τμημάτων  του  χώρου  εκτέλεσης  των  εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η
δυνατότητα  τμηματικής  εκτέλεσης  των  εργασιών),  (γ)  στις  τυχόν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις
αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΜΒ κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (ε)
στην  διενέργεια  των  απαιτούμενων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων εργασίας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες κλπ.).

2.1.9 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)  Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,
ήτοι  για την περίφραξη των ορυγμάτων και  γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών,  την
ενημέρωση του κοινού,  την προσωρινή  διευθέτηση και  αποκατάσταση της κυκλοφορίας
κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών
και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής
σήμανσης.

2.1.10  Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που
απαντώνται  στο  χώρο του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με
τοπογραφικές  μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’
αντιπαράσταση  με  εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.

2.1.11  Οι  δαπάνες  διατήρησης,  κατά  την  περίοδο  εκτέλεσης  των  εργασιών,  του  χώρου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα. Καθώς και οι δαπάνες για
την  απόδοση,  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  του  χώρου  καθαρού  και  ελεύθερου  από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.

2.1.12  Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και
ευρεσιτεχνιών  που  εφαρμόζονται  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  για  την  εκτέλεση  των
εργασιών.
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2.1.13 Οι  δαπάνες για  την προστασία και  την  εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά
θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του
Έργου.

2.1.14  Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  καθώς  και  οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών
κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακίνηση  του  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (που
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

2.1.15 Οι πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 

2.1.16  Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του  συμφωνητικού  και
γενικά  όλες  οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών.

3.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος των εργασιών, κατά την κρίση
της,  προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που
υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή
του εν λόγω ελέγχου.

3.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

3.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και
των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

3.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται
σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  για  την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες
δεν  θα  επιμετρούνται  ούτε  θα  πληρώνονται  στο  πλαίσιο  άλλου  άρθρου  που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

3.1.6  Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα  τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

4. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΑΤ. 1 Ν ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Ανανέωση  κόμης  (σκελετοκλάδεμα)  ή  κοπή  δέντρου  ύψους  από  4  μέχρι  8  m

σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας

περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων

και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων

κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ  
Αριθμητικώς 35,00€

ΑΤ. 2 Ν ΣΤ 8.2.2. Απομάκρυνση προϊόντων κοπής εργασιών κλαδέματος και καθαρισμός
περιβάλλοντος  χώρου  (αφύτευτες  επιφάνειες,  πλακόστρωτα  κλπ),  σε  διαχωριστικές
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση  όλων  των  προιόντων  κοπής  (κλαδιά,  φύλλα,  ξένα  αντικείμενα

πριονίδια,  λοιπά  προϊόντα  κλαδέματος,  κλπ),  απομάκρυνσή  τους  από  τους  χώρους  του

έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ  
Αριθμητικώς 25,00€
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Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α΄

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Α/Α Είδος Εργασιών Κ.Α. Κ.
Αναθ

Μον.
Μέτρ

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδας

(σε €)

Δαπάνη

     (σε €)
1 Ανανέωση  κόμης  ή  κοπή

δένδρων  ύψους  από  4
μέχρι 8 m

Ν ΣΤ.
4.2.1

ΠΡΣ
5354

τεμάχι
ο

1000 35,00 35.000,00

Άθροισμα 35.000,00
ΦΠΑ (24%)   8.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Α/Α Είδος Εργασιών Κ.Α. Κ.

Αναθ
Μον.
Μέτρ

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδας

(σε €)

Δαπάνη

     (σε €)
1 Καθαρισμός περιβάλλοντος 

χώρου (αφύτευτες 
επιφάνειες, πλακόστρωτα 
κλπ), σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα 
οδικών αξόνων.

Ν ΣΤ
8.2.2

ΠΡΣ
5390

στρέμμ
α

135 25,00 3.375,00

Άθροισμα 3.375,00
ΦΠΑ (24%)    810,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.185,00

1. Γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία που τυχόν χρειαστούν, φόροι, κρατήσεις,

τέλη κ.λ.π. για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά

τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή που θα καταθέσει ο συμμετέχων στο

έντυπο οικονομικής προσφοράς.
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2. Ποσό κατ' εκτίμηση για δαπάνες απρόβλεπτες ή μη δυνάμενες να εκτιμηθούν εκ των

προτέρων, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή που

θα καταθέσει ο συμμετέχων στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β'                                                                           ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α'
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στις: α) εργασίες ανανέωσης κόμης μεσαίων δένδρων
ύψους  4-8  μέτρων,  απομάκρυνσης  των  προϊόντων  κοπής  και  απόρριψής  τους  σε
οποιαδήποτε  απόσταση  σε  θέσεις  που  επιτρέπεται  και  καθαρισμός  του  περιβάλλοντος
χώρου  των  εργασιών  κλαδέματος.  Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  σε
δημοτικούς  χώρους  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Βόλου  σε  πεζοδρόμια,  νησίδες,  κτλ.
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) και β) εργασίες απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους και
καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε δρόμους
και  πεζοδρόμια  αυτών,  διαχωριστικές  νησίδες,  ερείσματα  οδικών αξόνων  κτλ.  όπου  θα
πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος από συνεργεία της Δ/νσης Πρασίνου. Οι ανωτέρω
εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικούς χώρους του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β). 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί

σύμφωνα με
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016).
2)  Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  3463/06  «Κύρωση  του  Νέου  Δημοτικού  και  Κοινοτικού
Κώδικα» & ειδικότερα των άρθρων 86 & 209 παράγραφοι 9 & 10.
3)  Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  2198/94  ,άρθρο  24,  για  την  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος κ.λ.π. 
4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Οι σχετικές πιστώσεις λαμβάνονται από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2016 με Κ.Α  35.6275.015. 

Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία είναι:
- Η διακήρυξη
- Η γεωτεχνική έκθεση
- Οι Τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνική περιγραφή
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων (Γενική και Ειδική)
- Το τιμολόγιο προσφοράς του ενδιαφερόμενου 

Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 47.585,00€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 με
Κ.Α. 35-6275.015. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει
η Οικονομική επιτροπή. 

Άρθρο 5ο Κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) – Όροι συμμετοχής
Τα  κριτήρια  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν  4412

αφορούν:
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α) την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Τα ανωτέρω επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής.

Οι απαιτήσεις συμμετοχής κρίνονται απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος
ή  ο  προσφέρων  διαθέτει  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες  προϋποθέσεις,  τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για
την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι παρακάτω απαιτήσεις σχετίζονται και
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.

α) Καταλληλότατα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (παρ.2
άρθρο 75 του Ν.4412) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  -  μέλος
εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α'  του
Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

β)  Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα (παρ.4  άρθρο  75  του  Ν.4412).
Επιβάλλονται  απαιτήσεις  που  να  εξασφαλίζουν  ότι  οι  συμμετέχοντες  διαθέτουν  τους
αναγκαίους  ανθρώπινους  και  τεχνικούς  πόρους  και  την  εμπειρία  για  να  εκτελέσουν  τη
σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

1. Εργαλεία - μεταφορικά μέσα-μηχανήματα:
Α) για τις εργασίες κλάδευσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα

εργαλεία σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009
(όπως  πχ  τηλεσκοπικά  αλυσοπρίονα,  πτυσσόμενα  κατάλληλου  μήκους,  αλυσοπρίονα,
κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, επαρκώς συντηρημένα) και β) για τις
εργασίες  καθαρισμού  περιβάλλοντος  χώρου  τα  κατάλληλα  μηχανήματα  -  εργαλεία
σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009 (όπως πχ
απορροφητήρας,  φυσητήρας,  τσουγκράνα  –  συρμάτινη  σκούπα,  σακούλες  σκουπιδιών,
κλπ).

Β)  για  κάθε  μεταφορικό  μέσο  (όπως  πχ  κατάλληλο  φορτηγό  για  φόρτωση  και
απομάκρυνση  των  προϊόντων  κλαδέματος  ή  άλλα  που  θα  χρησιμοποιήσει)  ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι:

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ
- Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι σε

χρήση κυκλοφορίας
- Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας
- Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
- Άδεια οδήγησης - χειριστή μηχανημάτων 
Γ)  στην  περίπτωση  που  χρησιμοποιήσει  ανυψωτικό  μηχάνημα  ανύψωσης

προσώπων (καλαθοφόρο), κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να διαθέτει τα κάτωθι:

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ
-  Το εν  ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλόλητας του οχήματος,  σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία (ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003) 
- Άδεια Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήματος έργου (ΜΕ)
- Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας
- Άδεια χειριστή μηχανήματος
Επίσης ο ενδιαφερόμενος, 
Δ) Για τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων κλαδέματος, πρέπει να κατέχει την

απαραίτητη  άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  στερεών  και  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων η
οποία θα συμπεριλαμβάνει και απόβλητα ξύλων, κήπων, πάρκων, οδών και πεζοδρομίων,
όπως  αναφέρεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  (Αρ.  Φύλλου  1909/22-12-2003  –
ΤΕΥΧΟΣ Β' – Αριθ.Η.Π.50910/2727 – Άρθρο 8) και στην υπ. αριθμ. 129043/4345/8-7-2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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2) Επιστημονικό προσωπικό: 
Οι εργασίες κλαδέματος από μέρους του αναδόχου, πρέπει να επιβλέπονται καθ'

όλη τη διάρκεια των εργασιών από Γεωπόνο Π.Ε. ή Τεχνολόγο Γεωπόνο Τ.Ε. ή Δασολόγο Π.Ε.
ή Δασοπόνο Τ.Ε..  Αντίγραφο του πτυχίου του επιβλέποντα θα κατατεθεί  στην υπηρεσία
κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης. 

3) Εμπειρία: 
Απαιτείται από τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Α, να διαθέτουν ικανοποιητικό

επίπεδο  εμπειρίας,  αποδεικνυόμενο  με  κατάλληλες  συστάσεις  (βεβαίωση-εις  καλής
εκτέλεσης  για  εργασίες  κλαδέματος)  από  συμβάσεις  που  έχουν  εκτελεστεί  κατά  το
παρελθόν.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζονται αποκλειστικά στους όρους της
διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016. 

Άρθρο 6ο Απόδειξη ποιοτικής επιλογής (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016)
Κατά  την  υποβολή  των  προσφορών  ο  ενδιαφερόμενος  καταθέτει  ενημερωμένη

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη  (παρ.  5  άρθρο  79  του  Ν.
4412/2016), επιβεβαιώνοντας ότι πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 της παρούσας ΓΣΥ, τα οποία
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016.

Δύναται να ζητηθεί (παρ. 5 άρθρο 79 του Ν. 4412/2016) από προσφέροντες και
υποψήφιους,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας. 

Τα  αποδεικτικά  των  κριτηρίων  επιλογής  του  άρθρου  5  της  παρούσας  ΓΣΥ  θα
ζητηθούν επί ποινή αποκλεισμού κατά την διαδικασία της κατακύρωσης.

Άρθρο 7ο Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016

«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016) και ειδικότερα:
A) Μειοδότης  της εκτέλεσης της εργασίας για  “Ανανέωση κόμης δέντρων ύψους από 4
μέχρι 8 m” (Κατηγορία Α), κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Η ως άνω προσφερόμενη τιμή, παραμένει σταθερή, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και
δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.
Β)  Μειοδότης  της  εκτέλεσης  της  εργασίας  “Καθαρισμός  περιβάλλοντος  χώρου”
(Κατηγορία Β) κηρύσσεται, αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Η ως άνω προσφερόμενη τιμή, παραμένει σταθερή, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και
δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.

Άρθρο 8ο Σύμβαση- Διάρκεια 
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  μέχρι  τις  31/12/2016  ή  μέχρι  εξάντλησης  του

συμβατικού ποσού. Οι εργασίες μπορεί να μην είναι συνεχείς αφού θα εξαρτώνται από τις
ανάγκες για επέμβαση κατά την κρίση της υπηρεσίας. Παράταση της σύμβασης δίνεται με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εφόσον δεν εκτελεστεί
το  σύνολο  των εργασιών και  υπάρχει  αδιάθετη  πίστωση και  μέχρι  την  διακήρυξη νέου
διαγωνισμού  και  ύπαρξη  νέου  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
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2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016). 

Άρθρο 9ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο  ανάδοχος  στου  οποίου  το  όνομα  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός  μετά  την

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου και όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 για την
τήρηση των προθεσμιών και στη σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας, είναι
υποχρεωμένος  (στο  χρόνο  που  ορίζεται  από  την  πρόσκληση)  να  έρθει  στο  Κεντρικό
Δημοτικό  Κατάστημα  και  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση.  Κατά  την  υπογραφή της
συμβάσεως ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου
με  το  5%  του  προϋπολογισμού  χωρίς  τον  ΦΠΑ.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  τη  σύμβαση  εργασίας  μέσα  στην  νόμιμη  προθεσμία  ή  δεν  καταθέσει  την
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  στη  δημοπρασία  εκπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της
σύμβασης και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 

Άρθρο 10ο Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
Οι  τιμές του τιμολογίου στηρίζονται  στο περιγραφικό τιμολόγιο έργων πρασίνου

(ΦΕΚ 363Β'/19-02-2013) και σε τιμές αγοράς αντίστοιχων εργασιών που εκτελέσθηκαν από
τη Διεύθυνση Πρασίνου το προηγούμενο διάστημα και αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών. Η διάθεση των επιμέρους ποσοτήτων είναι ανάλογη με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.  Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του
τιμολογίου  της  παρούσας  μελέτης.  Καμία  αξίωση  ή  διαμφισβήτηση  είναι  δυνατό  να
θεμελιωθεί εκ των υστέρων,  ούτε για τις  ποσότητες και  τις  αποστάσεις  μεταφοράς των
υλικών  κάθε  εργασίας,  ούτε  για  τις  απαιτήσεις  των  εργατοτεχνιτών,  ούτε  για  τις  τιμές
ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό.

Άρθρο 11ο Πρόληψη ατυχημάτων- Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της Κυκλοφορίας 
Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής

νομοθεσίας  και  γενικότερα  να  συμμορφώνεται  με  την  παρ.4  του  άρθρου  34  του  Π.Δ.
609/85. 

Άρθρο 12ο Μελέτη συνθηκών των εργασιών
Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη

τις  γενικές  και  ειδικές  συνθήκες  των  εργασιών,  δηλαδή  τη  θέση  των  εργασιών,  τις
απαιτούμενες  με  κάθε  μέσο  μεταφορές,  τη  διάθεση,  διακίνηση  και  εναποθήκευση  των
υλικών,  την  κατάσταση  των  οδών,  την  ανάγκη  κατασκευής  οδών  προσπελάσεως,  την
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες,
και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να
προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών
και  ότι  οι  εργασίες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σύμβαση προς την οποία σε κάθε
περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος, με την προσφορά του, δηλώνει ότι έλαβε υπόψη του τις τοπικές και
γενικές συνθήκες, που επικρατούν στο Δήμο (κλιματικές συνθήκες, κυκλοφορία οχημάτων,
πλάτος  πεζοδρομίων,  κλίση  εδάφους,  ύψος  και  είδος  δένδρων,  κλπ).  Ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να μεριμνά ειδοποιώντας την αντίστοιχη Υπηρεσία (πχ. ΔΕΗ) για διακοπή
ρεύματος σε περίπτωση που το κλάδεμα επιβάλει την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου
ασφάλειας.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαταστήσει  τυχόν  ζημιές  που  θα
προκληθούν από τις εργασίες κλαδέματος σε δίκτυα, πλάκες πεζοδρομίων, αυτοκίνητα, κλπ.
και  επαναφορά  τους  στην  πρότερη  κατάσταση  κλπ.,  χωρίς  την  απαίτηση  επιπλέον
αποζημίωσης.  Η  αποκατάσταση  πρέπει  να  είναι  άμεση  και  να  λαμβάνονται  από  τον
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ανάδοχο όλες οι προφυλάξεις και σημάνσεις για αποφυγή ατυχήματος.

Άρθρο 13ο Τρόπος εκτέλεσης - Προθεσμία παράδοσης
Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας με τον ακριβή

αριθμό, το είδος και τη θέση των δέντρων που πρόκειται να κλαδευτούν. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να περαιώνει τις εργασίες εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από τη
λήψη της εκάστοτε εντολής από την υπηρεσία (Πίνακας εργασιών) χωρίς να διακόπτει αυτές
μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Χρόνος παράτασης εκτέλεσης εργασιών δικαιολογείται μόνο
όταν  οι  κλιματικές  συνθήκες  της  περιοχής  δεν  επιτρέπουν  τις  επεμβάσεις  ή  εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα δηλώνονται στο ημερολόγιο εργασίας.

Η απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών όλων των υλικών που προέκυψαν
από τις εργασίες και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται είναι υποχρέωση του
αναδόχου και η περαίωση της συγκεκριμένης εργασίας πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα με
την εργασία κλαδέματος. Η τυχόν αδυναμία περαίωσης την ίδια ημέρα θεωρείται υπέρβαση
τμηματικής προθεσμίας και ισχύει η ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 16.

Ο ανάδοχος για την τήρηση των παραπάνω θα πρέπει να συντάσσει ημερολόγιο
εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται οι καιρικές συνθήκες, οι χώροι εργασίες καθημερινά,
τα είδη των εργασιών που εκτελέστηκαν, το προσωπικό που απασχολήθηκε καθώς και τα
μηχανήματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  να  κατατίθεται  αμελλητί  εις  τριπλούν  στην
επίβλεψη με την ολοκλήρωση εκάστου πίνακα εργασιών. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  εγγράφως  τη  Δ/νση  Πρασίνου,  για  την
ακριβή ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να υπάρχει σχετική επίβλεψη και
καθοδήγηση.

Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  θα  γίνεται  το  μεσημέρι  κάθε  Παρασκευής  για  την
ομαλή παρακολούθηση των εργασιών.

Άρθρο 14ο Ποιότητα εργασιών 
Οι  εργασίες  θα είναι  άριστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  ελληνικές

τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των άρθρων και τις οδηγίες
της επίβλεψης.

Άρθρο 15ο Παραλαβή εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και

μετά  τον  έλεγχο  αυτών  κατά  την  κρίση  της.  Στη  συνέχεια  θα  υπογράφεται  το  σχετικό
πρωτόκολλο.

Άρθρο 16ο Παράταση εργασιών - έκπτωση αναδόχου
Παράταση της  σύμβασης  δίνεται  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  μετά από

εισήγηση  της  υπηρεσίας  εφόσον  δεν  εκτελεστεί  το  σύνολο  των  εργασιών  και  υπάρχει
αδιάθετη πίστωση και μέχρι την διακήρυξη νέου διαγωνισμού και ύπαρξη νέου αναδόχου. 

Ο ανάδοχος, δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των
εργασιών, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες και δεσμεύεται πλήρως από την προσφορά του.
Σε περίπτωση που προκύψει  μετά τον έλεγχο,  απόκλιση των εργασιών από την τεχνική
έκθεση, ή τυχόν μη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Πρασίνου,
υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στην άμεση επανακτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην τεχνική έκθεση και την συγγραφή υποχρεώσεων. Αν ο ανάδοχος δεν
ολοκληρώσει  τις  εργασίες  ή επικαλεστεί  αδυναμία προς τη σωστή τους  εκτέλεση,  τότε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016)
κηρύσσεται έκπτωτος.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική
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ρήτρα 100 ΕΥΡΩ, η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές
συνέπειες  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016).

Άρθρο 17ο Κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας εργασιών (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης

ποσότητας  εργασιών  ανά  κατηγορία  εργασιών  μέχρι  του  ποσοστού  30%,  χωρίς  την
υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και στις προσφερθείσες τιμές του
αναδόχου. Δύναται το ποσοστό της μεγαλύτερης κατακύρωσης να διαφέρει ανά κατηγορία
εργασιών  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης  Πρασίνου,  χωρίς  όμως  να  γίνεται
υπέρβαση του ποσοστού 30% (παρ 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

Άρθρο 18ο Τρόπος πληρωμής – Φόροι - Τέλη 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε

όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν υποβολής από τον ανάδοχο στην επιβλέπουσα
υπηρεσία τιμολογίων που θα συνοδεύεται από τις σχετικές επιμετρήσεις. Στην περίπτωση
που  η  Επιτροπή  παραλαβής  συμφωνήσει  ως  προς  την  ποιότητα  των  εργασιών,  θα
καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με
όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 19ο Απαγόρευση εκχώρησης υποχρεώσεων αναδόχου 
Απαγορεύεται  ρητά  η  εκχώρηση  σε  άλλο  πρόσωπο  των  εκ  της  παρούσας

απορρεουσών υποχρεώσεων του Αναδόχου, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
του  Δήμου.  Στην  περίπτωση  αυτή,  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  νόμου  4412/2016
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016).

Άρθρο 20ο Λύση της Σύμβασης
Ο Εργοδότης για τη μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων, διατηρεί κατ’ απόλυτη

κρίση του το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της Σύμβασης λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης
των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016).

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Για  την  επίλυση  των  διαφορών  που  τυχόν  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  των

εργασιών, εφαρμογή έχουν οι  διατάξεις  του Ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
87Α΄/8-8-2016)., σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/06.
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Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α'

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο  1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την μελέτη
«Εργασίες κλαδέματος στο αστικό και περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου» 

2.  Αρχικό  συμβατικό  χρηματικό  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  το  συνολικό
ποσό που θα προκύψει από τη δημοπρασία. 

Άρθρο 2ο  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των άρθρων
του τιμολογίου της μελέτης και των υπαρχόντων Π.Τ.Π. 

Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών αρχίζει  με την υπογραφή της σύμβασης και
είναι μέχρι τις 31/12/ 2016 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση μέχρι της
απορροφήσεως  όλου  του  κονδυλίου  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  ανάλογα  με  τις
ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

Η διάθεση και η κατανομή του συνολικού ποσού στις επί μέρους εργασίες θα γίνει
βάσει  των  πραγματικών  αναγκών  της  υπηρεσίας  οι  οποίες  θα  εμφανιστούν  κατά  την
διάρκειά του έτους μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης. 

Κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  δε  δικαιούται  αποζημίωση  για  το
ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης. 

Άρθρο 3ο  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το
απασχολούμενο  στην  εκτέλεση  του  έργου  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  για  την
περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίζει  όλο  το  ανωτέρω προσωπικό  του  στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίζει  κατά  ατυχημάτων  σε  Ασφαλιστικές
Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το
απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. 
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Άρθρο  4ο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  -  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  να  εφαρμόζει  πλήρως  τις  διατάξεις  περί  τάξης
ασφαλείας  επί  ατυχημάτων,  έχοντας  πλήρη  και  ακέραια  την  ευθύνη  για  οποιοδήποτε
ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών
που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή,
συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή
περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούνται,  όπως με  δαπάνες  του εξασφαλίσει  στους χώρους
εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες
να  προβαίνει  στην  τοποθέτηση  των  απαιτούμενων  σημάτων  και  πινακίδων  ασφαλείας,
επιμελούμενος  την  συντήρησή  τους.  Στις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θέσεις  θα
τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα (ΦΛΑΣ, ΛΑΪΤΣ).

5.  Επί  πλέον  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  παρίσταται  η  ανάγκη  και  τροχονόμοι
υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των
θέσεων κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

7.  Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π.  υποχρεούται όπως
ανακινεί  αμελλητί  στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία τις  κατά την  διάρκεια  της εκτέλεσης  του
έργου  απευθυνόμενες  ή  κοινοποιούμενες  σε  αυτόν  σχετικές  διαταγές  και  εντολές  των
διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου , ασφαλείας κ.λ.π.

8.  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να τηρεί  όλα τα  στοιχεία,  που  απαιτούν  οι
νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη
την  διάρκεια  των  εργασιών  τα  μέτρα  ασφαλείας  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  που
καθορίζονται  στα Π.Δ.  778/80 και  1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών κ.λ.π.»,  εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική
μελέτη,  όπως  στατική  μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  του  έργου,
Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης
ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85. 

Βόλος 14/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Β΄

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α΄
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 06/2016

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και
 περιαστικό Πράσινο του Δήμου Βόλου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.585,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Α/Α Άρθρο Είδος Εργασιών Μον.

Μέτρ
Ποσότητα Τιμή Μονάδας

(σε €)
Δαπάνη

(σε €)
1 Ν ΣΤ

4.2.1
Ανανέωση  κόμης  ή
κοπή  δένδρων  ύψους
από 4 μέχρι 8 m

τεμάχιο 1000

Άθροισμα

ΦΠΑ (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Α/Α Άρθρο Είδος Εργασιών Μον.
Μέτρ

Ποσότητα Τιμή Μονάδας
(σε €)

Δαπάνη
(σε €)

1 Ν ΣΤ
8.2.2

Καθαρισμός
περιβάλλοντος  χώρου
(αφύτευτες επιφάνειες,
πλακόστρωτα  κλπ),  σε
διαχωριστικές  νησίδες
και  ερείσματα  οδικών
αξόνων.

στρέμμα 135

Άθροισμα

ΦΠΑ (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων         Βόλος ...../....../ 2016
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