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Αθήνα, 18.03.2019 

Αρ. Πρωτ.: 4062 

ΑΔΑΜ:  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Αποψίλωση εποχιακών 

χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα 

ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους έτους 

2019», συνολικού προϋπολογισμού 57.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 

 

A/A  ΔΗΜΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

(σε τ.μ.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(συμπεριλαμβανομέ

νου ΦΠΑ) 

1 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 
(Ο.Τ Γ3620) 11ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2.500 3% 1.734,00 € 

2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΕΓΛΕΡΗ ΑΤΡΕΙΔΩΝ  ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΟΤΓ582)  
ΔΙΔΑΚΤ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1.000 2% 1.156,00 € 

3 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ  
ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (Ο.Τ 
432) ΝΓ ΠΕΥΚΗΣ  

550 1% 578,00 € 

4 ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 8ο ΔΣ 

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2.000 3% 1.734,00 € 

5 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ (Ο.Τ 596) 

1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
3.500 6% 3.468,00 € 

6 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 115 -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 200 4% 2.312,00 € 

7 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΙΩΛΚΟΥ & Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  5ο & 10ο 
Ν/Γ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

2.500 2% 1.156,00 € 

8 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΩΝ  4ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

800 6% 3.468,00 € 

9 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 49ο ΔΣ & 84ο ΝΓ 

ΑΘΗΝΑΣ  

2.000 12% 6.936,00 € 

10 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ  64ο Ν/Γ ΑΘΗΝΑΣ  
600 2% 1.156,00 € 

11 ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Ο.Τ 78) 85ο ΝΓ & 156ο 
ΔΣ 

1.000 1% 578,00 € 

12 ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 99    99ο ΔΣ  40 1% 578,00 € 

13 ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  99ο & 

100ο ΝΓ, 8ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 139ο ΔΣ 
& 68ο ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ 

2.500 11% 6.358,00 € 

14 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΗΧΟΥΣ - ΤΡΑΛΛΕΩΝ 3ο ΝΓ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 500 1% 578,00 € 

15 ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΡΑΜΜΟΥ ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΟΣ  9ο 
ΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ 

3.000 8% 4.624,00 € 
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16 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 39ο ΚΑΙ 116ο  Ν/Γ ΑΘΗΝΑΣ 

1.200 3% 1.734,00 € 

17 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΕΦΝΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΡΑΖΗΚΟΤΖΙΚΑ 
11ο ΝΓ (η 6ο ΔΣ) 

1.000 2% 1.156,00 € 

18 ΑΛΙΜΟΥ  
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και Ν.ΡΩ 8ο ΔΣ 
ΑΛΙΜΟΥ 

4.000 7% 4.046,00 € 

19 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΕΘΩΝΗΣ - ΠΑΡ. ΜΕΘΩΝΗΣ - 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 57ο ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
750 1% 578,00 € 

20 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 29ο ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
100 1% 578,00 € 

21 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

45ο & 47ο ΝΓ ΠΕΙΡΑΙΑ 
450 1% 578,00 € 

22 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΗΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 7ο ΓΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

980 1% 578,00 € 

23 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 66 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ 15ο ΝΓ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  

500 1% 578,00 € 

24 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  3ο ΝΓ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

350 2% 1.156,00 € 

25 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1ο ΝΓ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
450 2% 1.156,00 € 

26 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ-ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΩΝ 10ο 

ΛΥΚ - 11ο ΓΥΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
5.000 6% 3.468,00 € 

27 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΛΒΗΣ (ΘΕΡΜΙΔΑ) 1.500 2% 1.156,00 € 

28 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ 
1.846 2% 1.156,00 € 

29 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ 

2.000 3% 1.734,00 € 

30 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
15-17 

450 1% 578,00 € 

31 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 500 1% 578,00 € 

32 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΥΘΕΙΟΥ ΨΑΡΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

734 1% 578,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 44.500 
 

57.800,00 € 

 

Ο ακριβής προσδιορισμός των προς καθαρισμό και αποψίλωση εκτάσεων, θα γίνει από την ομάδα 

παρακολούθησης της σύμβασης της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση, οι 

περιγραφόμενοι στην Τεχνική Περιγραφή χώροι, δεν δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, 

η οποία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μερική ή ολική αντικατάσταση των ως άνω 

ακινήτων, χωρίς να υπερβαίνεται ο συνολικός προϋπολογισμός, πάντα εντός του Ν. 

Αττικής. 
 

1.  Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό. 
 

2.  Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του  Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  
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3.  Συμβατική διάρκεια: Ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

τους την Τετάρτη 10/04/2019 και ώρα 10:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 

αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  
 

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή 

(theonas@ktyp.gr ή michopoulou@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε 

περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 

με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς 

(3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν 

εξετάζονται.  

 

Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε (α) 

κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη 

κρίση της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 

περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.  

• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή απόφαση 

των αρμόδιων Υπουργών.  

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 
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• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω λόγους 

αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

2.1.  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει εξωτερικά ευκρινώς τα στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου, επωνυμία υποψηφίου με στοιχεία επικοινωνίας και την ένδειξη να ανοιχτεί 

μόνον από την αρμόδια επιτροπή. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει 

να περιέχει (2) χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα 

τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α)  Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, 

τα απαιτούμενα  στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.  

β)  Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα 

απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 

εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία 

επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και 

θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα 

αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική. 

2.2.  Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης. 

2.3.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω 

αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 

από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την 

αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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Άρθρο 3:Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα 

ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και 

μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από 

το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) : 

3.1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 

932,30€. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά 

τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
 

3.2 Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α 

147)”, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. (βλ. παρ 5.2.1.1. περ. ζ) 
 

3.3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των 

τοπικών συνθηκών των περιγραφόμενων ακινήτων, έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του 

αντικειμένου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων αυτής. 
 

3.4 Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και αδρανών υλικών 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1909) και κάθε 

άλλη σχετική διάταξη. Σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης άδειας συλλογής και 

μεταφοράς αποβλήτων και αδρανών υλικών, ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται 

στην ικανότητα άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών τους με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του τον 

αδειοδοτημένο φορέα προς εκτέλεση της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων 

και αδρανών υλικών, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 

3.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

4.1.  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένο, θα 

τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει 

να αναφέρονται η συνολική προσφερόμενη τιμή και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα VI Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

4.2.  Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως 

δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

4.3.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.4.  Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών.  

4.5.  Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, 

αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν καλύπτουν το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της 

παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4.7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει 

τις απαιτήσεις της αιτούμενης Υπηρεσίας και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. 

Καμία αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

5.1. Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση προσφορών 

5.1.1.  Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & 

«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της «Κτιριακές Υποδομές 

Α.Ε.» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την παρουσία των 

νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν 

να παραστούν.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

5.1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

   Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και μονογράφεται 

από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.  
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   Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των προσφορών, 

κατά τη σειρά μειοδοσίας τους. 

5.1.3.  Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την 

έγκριση του Πρακτικού και την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» του διαγωνιζόμενου 

που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ν’ 

αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα της 

διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

5.1.4.  Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζομένους 

να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου με την 

ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” 

εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 

“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον 

αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

Ισχύει το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

5.1.5.  Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του αποστέλλεται σε 

όλους τους διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής 

τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 

 

5.2. Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης - Κατακύρωση 

5.2.1.  Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά κατακύρωσης προς απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της 

διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

επίσης στην υποβολή των κάτωθι σχετικών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση.  

 

5.2.1.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

i)  Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 

ήτοι:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ.1), 

-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 

σελ.2), 

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 

σελ. 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305). 

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

ii)  Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 
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γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 

2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

στ.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή μέχρι την έναρξη 

έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, ένορκη βεβαίωση. 

ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και 

αδρανών υλικών σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 50910/2727/2003 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1909) και κάθε άλλη σχετική διάταξη. Σχετικά με την απαίτηση 

προσκόμισης άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και αδρανών υλικών, ο 

προσφέρων δύναται να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσεως των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τον αδειοδοτημένο φορέα προς εκτέλεση της συλλογής και μεταφοράς των 

αποβλήτων και αδρανών υλικών, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 

5.2.1.2 Οι  αλλοδαποί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 5.2.1.1  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
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δ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και 

αδρανών υλικών σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 50910/2727/2003 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1909) και κάθε άλλη σχετική διάταξη. Σχετικά με την απαίτηση 

προσκόμισης άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και αδρανών υλικών, ο 

προσφέρων δύναται να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσεως των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τον αδειοδοτημένο φορέα προς εκτέλεση της συλλογής και μεταφοράς των 

αποβλήτων και αδρανών υλικών, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

5.2.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.2.1.1 και 5.2.1.2 αντίστοιχα. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά : 

- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους  του. 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

5.2.1.4.  Οι  συνεταιρισμοί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 

5.2.1.1 

β.  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 5.2.1.1, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της 
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παραγράφου 5.2.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 

της περίπτωσης β της παραγράφου 5.2.1.3. 

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 

5.2.1.5.  Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

5.2.1.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

5.2.2. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

5.2.3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων 

που την απαρτίζουν περί : 

 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, 

και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).  

 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 

ολόκληρο,  

 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα 

στην παρούσα, 

 τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 

 (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 

των υπό ανάληψη υπηρεσιών,  

 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την 

υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.  

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα 

(σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις:  

(α)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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 (β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής 

αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση), 

συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.   

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών και 

υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και σε όσους συμμετέχοντες υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. 
 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και την εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και η εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο του 

πρακτικού εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 
 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μετά από 

πρόταση της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 

για ολόκληρο ή μεγαλύτερο ή μικρότερο αντικείμενο κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  έως 

ποσοστό 15% στην περίπτωση του μεγαλύτερου αντικειμένου και έως ποσοστό 50% στην 

περίπτωση μικρότερου αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του αντικειμένου κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 
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Άρθρο 6. Ενστάσεις 

6.1.  Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο οι 

διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 

συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της 

«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

6.2.  Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».  

6.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής 

σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.  

β.  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. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

γ.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα 

(10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν 

ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το 

περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί. 

6.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7. Σύμβαση 

7.1.  Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

7.2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

7.3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της 

σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα 

κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

7.4.  Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 

7.5.  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας 

διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και 

19PROC004632599 2019-03-18



 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[14] 
 

 

χρόνο ισχύος 4 μήνες, η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή. 
 

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

8.1.  Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

8.2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

8.3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και αδρανών 

υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει προς εκτέλεση της υπηρεσίας, τα 

απαραίτητα συνεργεία, τα οποία θα αποτελούνται από εξειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες. 

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα μέσα προστασίας της 

σωματικής ακεραιότητας και μέσα υγιεινής και ασφάλειας, να διαθέτει τις κατά περίπτωση 

επαγγελματικές άδειες και να είναι ασφαλισμένο σε επίσημο ασφαλιστικό φορέα. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανοκίνητο ή χειροκίνητο εξοπλισμό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και τον περιφερειακό εξοπλισμό σήμανσης και 

προστασίας των διερχομένων και των όμορων ιδιοκτησιών κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

8.5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, όπου απαιτείται, την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και 

εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς επίσης και την εξασφάλιση των αδειοδοτημένων 

χώρων εναπόθεσης των αποβλήτων και αδρανών υλικών, με δικές του δαπάνες και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αρχών. Η δαπάνη των τελών εναπόθεσης (κόστος υποδοχής 

σε αδειοδοτημένους χώρους), επεξεργασίας κλπ., για τα οποία έχει προηγηθεί σχετική 

έρευνα από τον Ανάδοχο πριν τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς του, βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

8.6. Μετά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε 

επικυρωμένο αντίγραφο την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναπόθεσης των 

αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθώς και όλα τα σχετικά παραστατικά εναπόθεσης των 

αποβλήτων και των αδρανών υλικών στον αδειοδοτημένο χώρο. 

8.7. Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των 

υγειονομικών, αστυνομικών και άλλων διατάξεων, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης. Ειδικότερα, η απομάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων και αδρανών υλικών 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ ΗΠ50910/2727/2003 – ΦΕΚ 1909 Β’), όπως ισχύει και κάθε άλλη 

σχετική διάταξη. 
 

 

Άρθρο 9. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

9.1.  Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 174ης/22.08.2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», είναι ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.   
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9.2.  Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2019 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ιωάννης  Χαρωνίτης 

 
 
 

19PROC004632599 2019-03-18



 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[16] 
 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
 

Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω 
προκήρυξη 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:       ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I:  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε.        
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας 
 
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «……………………………………..» 
  

ΑΔΑΜ: …………………………………………… 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«Αποψίλωση εποχικών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την 

απομάκρυνσή τους έτους 2019»         

                                                                

Στην Αθήνα σήμερα   ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», που εδρεύει στην  
Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 -ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. 
Ιωάννη Χαρωνίτη, στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ……………………….., όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από …………………………………….. (εφεξής 
«Ανάδοχος»). 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  Τους όρους της με αριθμ…………………… διακήρυξης της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» του από 
…………. 2019 συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής «υπηρεσία»). 

Β.  Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε.», με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας στον Ανάδοχο. 

Γ.  Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης.  

 

Συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 

 

 

19PROC004632599 2019-03-18



 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[18] 
 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

 

1.1   Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 
 
• Αποψίλωση εποχιακών χόρτων. 
• Κλάδεμα ξερών κλαδιών και κλάδεμα ξερών δέντρων, όπου απαιτείται. 
• Αποκομιδή χόρτων, αντικειμένων, σκουπιδιών και μπαζών. 
• Συσσώρευση – συλλογή, μεταφορά των παραπάνω προϊόντων και απομάκρυνσή τους σε 
κατάλληλους επιτρεπόμενους και αδειοδοτημένους χώρους και σε οποιαδήποτε απόσταση. 

1.2   Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος αναλύονται 
στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης.   

 
Άρθρο 2 

Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες 
 

2.1.  Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

2.3. Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και εφόσον οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 3 

Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία 

3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016. 

3.3 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
219 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 4 

Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης 

4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

4.2 Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση, 
εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. δικαιούται επιπρόσθετα να αξιώσει από τον Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και 
εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα έχει, μέχρι την στιγμή 
της καταγγελίας, καταβάλλει στον Ανάδοχο, επιφυλασσόμενη για την αποκατάσταση κάθε 
περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της ζημίας.  

Άρθρο 5 

Αμοιβή - Πληρωμή 

5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του Αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των  
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……………………………………….. (………………. €) πλέον Φ.Π.Α. 24% 
…………………………………………………………….. (………… €). 

5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

Προς τούτο, το συνολικό συμβατικό τίμημα επιμερίζεται και καταβάλλεται προς τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με το αναγραφόμενο στη Διακήρυξη ποσοστό δαπάνης επί του προϋπολογισμού για 
έκαστο των ακινήτων. 

Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω 
στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» θα γίνεται η εξόφληση.  

5.3  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της προσφερόμενης τιμής 
που ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος 
χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. (συνολικά 
0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο λογαριασμό ΚΑΕ 3514. Επίσης 
κράτηση υπέρ της Αρχής εξέτασης Προσφυγών σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 
969/22.03.2017). 

5.5. Η δαπάνη περιλαμβάνει κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016). Το ποσό της κράτησης 
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ. 

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής κατέθεσε την 
εκδοθείσα στις ……..2019, με αριθ. ……………………., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 
………………………………………………………., ποσού ………………………………. (……………. €) και 
καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α..  

6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές ενέργειες 
του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού χρόνου ή και 
να διορθώσει οποιαδήποτε λάθος των παραδοτέων. 

6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου 
72 του ν.4412/2016 και επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 
αναθέτουσα αρχή. 

 
Άρθρο 7 

Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της σύμβασης 

7.1  Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης  

7.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του τόπου.  

7.3 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με 
τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 
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εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου. 

 Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η 
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». 

7.4 Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα.  

7.5 O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό, 
υλικά και μηχανήματα για την εκτέλεση του έργου και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος θα είναι εφοδιασμένος 
με τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο καταγγελίας του 
παρόντος από υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή περαιτέρω 
αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική.  

7.7 Η εκτέλεση των εργασιών και η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση 
(χειροκίνητα ή με μηχανικά μέσα) θα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική 
Περιγραφή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιπλέον χρέωση να ακολουθεί τις υποδείξεις των 
επιβλεπόντων, καθώς και να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά προκληθεί στα ακίνητα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. Η Αναθέτουσα Αρχή 
επίσης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να προβεί σε 
εφαρμογή άλλης μεθόδου καθαρισμού (π.χ. με χειρονακτικά μέσα αντί για μηχανικά) από αυτή 
που περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των 
εργασιών διαπιστωθεί σχετική αναγκαιότητα. 

7.8 Ο Ανάδοχος δεσμευτικά υποχρεούται να ακολουθήσει κατά παρέκκλιση του δικού του 
προγραμματισμού, τις προτεραιότητες που θα τεθούν από την αρμόδια Διεύθυνση της 
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Ο Ανάδοχος πριν από κάθε εργασία έχει την υποχρέωση να 
ενημερώνει εγκαίρως την αρμόδια Διεύθυνση της εταιρείας, από την οποία θα λαμβάνει 
έγκριση, καθώς επίσης και την υποχρέωση πριν από την έναρξη του καθαρισμού κάθε 
ακινήτου, να φωτογραφίσει το χώρο. Στη φωτογραφία θα φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά τον καθαρισμό θα φωτογραφίσει το χώρο με ημερομηνία και ώρα 
καθαρισμού και θα προσκομίσει στην επιβλέπουσα αρχή cd με τις φωτογραφίες. 

7.9  Ο ακριβής προσδιορισμός των προς καθαρισμό και αποψίλωση εκτάσεων, θα γίνει από την 
ομάδα παρακολούθησης της σύμβασης της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση, 
οι περιγραφόμενοι στην Τεχνική Περιγραφή χώροι, δεν δεσμεύουν την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μερική ή ολική 
αντικατάσταση των ως άνω ακινήτων, χωρίς να υπερβαίνεται ο συνολικός 
προϋπολογισμός, πάντα εντός του Ν. Αττικής.  

7.10 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται οι κάθε φύσεως δαπάνες του Αναδόχου 
για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο 
αναφέρονται:  

α)  Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και 
εργαλείων. 

β)  Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας 
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας 
συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους 
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κυρίας 
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και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τov 
εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή 
τρίτων, αφορούν τον συντηρητή και μόνο. 

γ)  Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.  
δ)  Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του αναδόχου 
ε)  Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά 

κ.λ.π.), εργαλεία κ.λ.π., καθώς και μέσων προστασίας των εργαζομένων 
στ) Όλες οι δαπάνες αποψίλωσης, κλαδέματος, αποκομιδής σκουπιδιών και μπαζών, συλλογής, 

απομάκρυνσης, μεταφοράς και εναπόθεσης σε ειδικούς χώρους των αποβλήτων και 
αδρανών υλικών, σκουπιδιών – μπαζών 

ζ) Όλες οι δαπάνες έκδοσης και διατήρησης ειδικών εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες 
αρχές για την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες για σήμανση και μέτρα 
ασφαλείας από ατυχήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

η) Η δαπάνη των τελών εναπόθεσης (κόστος υποδοχής σε αδειοδοτημένους χώρους), 
επεξεργασίας κλπ.)  

7.11 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο που να 
μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και να ακολουθεί τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική 
παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να 
απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.  

7.12 Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων έργων 
καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά 
συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή 
αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 
του Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ευθύνη 
οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο Ανάδοχος  ευθύνεται απέναντι 
σε αυτή στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω 
ειδικούς όρους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από άποψη ποιότητας, ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.  

 
Άρθρο 8 

Ειδικοί Όροι 
8.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας 

του προσωπικού του, τυχόν αποζημιώσεις και επίσης για όλες τις απαραίτητες άδειες έκδοσης 
από τις αρμόδιες αρχές που τυχόν απαιτηθούν και κριθούν απαραίτητες για την εκτέλεση των 
εργασιών, κοπής χόρτων, κλαδέματος δέντρων και απομάκρυνσης αυτών. 

8.2. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες κατά περίπτωση επαγγελματικές άδειες και 
θα είναι ασφαλισμένο σε επίσημο ασφαλιστικό φορέα. 

8.3. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα οικόπεδα /οικόπεδα με 
κτίσματα της Υπηρεσίας και τυχόν ατύχημα στο προσωπικό, εργαζόμενους ή διερχόμενους στο 
χώρο εργασίας καθώς και για την λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχήματος (πιθανή απομόνωση 
χώρων, ταινίες κλπ.) 

8.4. Ο Ανάδοχος μετά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει σε 
επικυρωμένο αντίγραφο την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναπόθεσης των 
αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθώς και όλα τα σχετικά παραστατικά εναπόθεσης των 
αποβλήτων και των αδρανών υλικών στον αδειοδοτημένο χώρο. 

8.5. Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των 
υγειονομικών, αστυνομικών και άλλων διατάξεων, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα, 
η απομάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων και αδρανών υλικών πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
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όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 
ΗΠ50910/2727/2003 – ΦΕΚ 1909 Β’), όπως ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη. 

8.6. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης δεν έχει δικαίωμα για κανένα 
λόγο να επικαλεσθεί την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του. Δεν δικαιολογείται άγνοια, ούτε 
οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη, ούτε ανεπαρκής καθαρισμός ή ασάφεια της προσφοράς του ή 
των στοιχείων της σύμβασης. Κάθε τυχόν ασάφεια ερμηνεύεται από την Υπηρεσία, η απόφαση 
της οποίας είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 

 
Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών 

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της παρούσας 
Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου δικαστικής 
αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει  δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο – 
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.  

Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη 
και η προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν 
παραρτήματα.  

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία 
υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) παραλαμβάνει ο 
Ανάδοχος.                               
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

Για την εταιρεία                                              
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» 

Για την Ανάδοχο εταιρεία 
«………………………..» 

  
Ο Διευθύνων  Σύμβουλος 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αθήνα,      .03.2019 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Παροχή υπηρεσίας για την «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα 
δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους έτους 2019» 
 
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2019 για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», καθώς και στο πλαίσιο της 
συμβολής μας για την τήρηση της καθαριότητας, και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, για την 
βελτίωση της εικόνας των πόλεων στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητά μας, κρίνεται απαραίτητο να 
γίνει άμεσα καθαρισμός τριάντα δύο/οικοπέδων με κτίσματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, 
προϋπολογιζόμενης (προς εκτέλεση της υπηρεσίας) έκτασης 44.700,00μ2 περίπου, από 
απορρίμματα, μπάζα ή άλλα αντικείμενα, η αποψίλωσή τους για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς 
από τα ξερά χόρτα, καθώς και το κλάδεμα δέντρων. Για τους παραπάνω λόγους οι εργασίες που 
πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι: 
 

• Αποψίλωση εποχιακών χόρτων. 
• Κλάδεμα ξερών κλαδιών και κλάδεμα ξερών δέντρων, όπου απαιτείται.  
• Αποκομιδή χόρτων, αντικειμένων, σκουπιδιών και μπαζών. 
• Συσσώρευση – συλλογή, μεταφορά των παραπάνω προϊόντων και εναπόθεσή τους σε 

κατάλληλους επιτρεπόμενους χώρους και σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Πιο αναλυτικά για κάθε ένα από τα τριάντα δύο οικόπεδα/οικόπεδα με κτίσματα απαιτούνται οι 
κάτωθι υπηρεσίες: 
 

1) Οικόπεδο επί των οδών Κονίτσης, Λάρνακος και Ζαλοκώστα (Ο.Τ Γ3620) για το 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Αμαρουσίου, στον Δήμο Αμαρουσίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα ξερών 
κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου 
που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 2.500 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το 
παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 3,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

2) Οικόπεδο επί των οδών Δέγλερη, Ατρειδών, Φιλικής Εταιρείας και Κορίνθου (Ο.Τ Γ582) για 
ανέγερση Διδακτηρίου Α/ θμιας Εκπ. Αμαρουσίου, στον Δήμο Αμαρουσίου. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων και κλάδεμα ξερών κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.000 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

3) Οικόπεδο επί των οδών Κονίτσης και Κολοκοτρώνη (Ο.Τ 432) για το Νηπιαγωγείο Πεύκης, στον 
Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων με την απομάκρυνσή τους. Το 
εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 550 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του 
προϋπολογισμού. 

 

4) Οικόπεδο επί των οδών Οδυσσέως και Αγαμέμνωνος για το 8ο Δημοτικό σχολείο Νέου 
Ηρακλείου, στον Δήμο Νέου Ηρακλείου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κοπή δέντρων με την 
απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 2.000 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 3,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

5) Οικόπεδο επί των οδών Ναυπλίου και Πεζόδρομου (Βύρωνος) - (Ο.Τ 596) για το 1ο ΕΠΑΛ 
Χαλανδρίου, στον Δήμο Χαλανδρίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα ξερών κλαδιών 
ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα 
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αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 3.500 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 6,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

6) Κτίσμα επί της οδού Νοταρά 115 στον Πειραιά. Απαιτείται καθαρισμός του κτίσματος και 
απομάκρυνση σκουπιδιών και μπαζών. Το κτίσμα είναι διατηρητέο και ο καθαρισμός θα πρέπει να 
γίνει με μη μηχανικά μέσα. Το εμβαδόν κτίσματος που θα καθαριστεί θα είναι περίπου 200 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 4% επί του προϋπολογισμού. 

 

7) Οικόπεδο επί των οδών Ιωλκού και Γ. Παπανδρέου για το 5ο – 10ο Νηπιαγωγείο Καματερού, 
στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων με 
την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 2.500 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.   

 

8) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Επιχάρμου και Τριπόδων για το 4ο Γυμνάσιο Αθήνας, στον 
Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα ξερών κλαδιών ή και δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών από το οικόπεδο και τα κτίσματα με την απομάκρυνσή τους. Το ακίνητο 
περιλαμβάνει αρχαιολογικό χώρο και στο μεγαλύτερο μέρος ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνει με 
μη μηχανικά μέσα. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι 
περίπου 800 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 6,00% επί του 
προϋπολογισμού. 

 

9) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Αγίων Ασωμάτων, Ψαρομηλίγκου και Καλογήρου Σαμουήλ 
για το 49ο Δημοτικό Σχολείο και 84ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών 
από το οικόπεδο και τα κτίσματα με την απομάκρυνσή τους. Το ακίνητο περιλαμβάνει 
αρχαιολογικό χώρο και στο μεγαλύτερο μέρος ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνει με μη μηχανικά 
μέσα. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 2.000 μ2. 
Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 12,00 % επί του 
προϋπολογισμού. 

 

10) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Παρασκευοπούλου, Μωραϊτίνη και Πρωτοπαπαδάκη για το 
64ο νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και 
κοπή ξερών δέντρων καθώς και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν 
της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 600 μ2. Το ποσοστό εργασίας 
για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

11) Οικόπεδο επί των οδών Λεωνίδου, Σφακτηρίας και Θερμοπυλών (Ο.Τ 78) για το 85ο 
νηπιαγωγείο και 156ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του 
οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.000 μ2. Το ποσοστό εργασίας 
για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00 % επί του προϋπολογισμού.  

 

12) Οικόπεδο με κτίσμα επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 99 για το 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, στον 
Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κοπή δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών με την 
απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι 
περίπου 40 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του 
προϋπολογισμού.   

 

13) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Λεωφόρου Ιωνίας και Αγίου Αντωνίου για τα 99ο και 100ο 
Νηπιαγωγεία, 8ο Ειδικό Σχολείο, 139ο Δημοτικό Σχολείο και 68ο Γυμνάσιο Αθήνας, εμβαδού κατ΄ 
εκτίμηση 2.500 μ2, στον Δήμο Αθηναίων απαιτείται αποψίλωση χόρτων και αποκομιδή 
σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 11,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

14) Οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Ηχούς και Τραλλέων για το 3ο νηπιαγωγείο 
Γαλατσίου, στον Δήμο Γαλατσίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών 
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δέντρων καθώς και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 500 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του προϋπολογισμού. 

 

15) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Γράμμου, Σιώκου και Αυλώνος για το 9ο ΤΕΕ Αθήνας 
(πρώην Βότρυς), στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και αντικειμένων από τον ακάλυπτο χώρο αλλά και από το υφιστάμενο 
κτίριο με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί 
θα είναι περίπου 3.000 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 
8,00% επί του προϋπολογισμού.   

 

16) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Ιωαννίνων, Ραιδεστού και Ιωάννου Αποστόλου για το 
39ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, 
κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με την απομάκρυνσή 
τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.200 μ2. 
Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 3,00% επί του προϋπολογισμού.   

 

17) Οικόπεδο επί των οδών Δέφνερ, Αναπαύσεως, Ραζηκότζικα για το 11ο Νηπιαγωγείο (ή 6ο 
Δ.Σ.) Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών 
δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.000 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

18) Οικόπεδο επί των οδών 17ης Νοεμβρίου και Ν. Ρώ για το 8ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου, στον 
Δήμο Αλίμου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το 
εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 4.000 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 7,00 % επί του 
προϋπολογισμού.  

 

19) Οικόπεδο επί των οδών Μεθώνης – Παρ. Μεθώνης - Σαλαμίνας για το 57ο Δημοτικό Σχολείο 
Πειραιά, στον Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων με την απομάκρυνσή τους. Το 
εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 750 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του 
προϋπολογισμού.   

 

20) Οικόπεδο επί των οδών Τζαβέλλα, Νεωρίων και Ευαγγελιστρίας για το 29ο Δημοτικό Σχολείο 
Πειραιά, στον Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων με την απομάκρυνσή τους. Το 
εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 100 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του 
προϋπολογισμού.   

 

21) Οικόπεδο επί των οδών Σφακίων, Μουσών και Β. Γεωργίου για τα 45ο και 47ο Νηπιαγωγεία 
Πειραιά, στον Δήμο Πειραιά απαιτείται αποψίλωση χόρτων με την απομάκρυνσή τους. Το 
εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 450 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του 
προϋπολογισμού.   

 

22) Οικόπεδο επί των οδών Μήλου, Αιγάλεω και Σαλαμίνας για το 7ο Γυμνάσιο Πειραιά, στον 
Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών με 
την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 980 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 1,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

23) Οικόπεδο επί της οδού Αναγνωσταρά 66 για το 15ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου στην περιοχή 
Κοκκινόβραχος, στο Κερατσίνι. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων με την 
απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και 
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καθαριστεί θα είναι περίπου 500 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 1,00% επί του προϋπολογισμού.   

 

24) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Χρ. Σμύρνης, Ιερολοχιτών και Στερεάς Ελλάδας για το 3ο 
Νηπιαγωγείο Περάματος στον Δήμο Περάματος. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα 
δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 350 μ2. Το ποσοστό εργασίας για 
το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.   

 

25) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Επτανήσου και Μακεδονίας για το 1ο Νηπιαγωγείο 
Περάματος, στον Δήμο Περάματος. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που 
θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 450 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

26) Οικόπεδο επί των οδών Τεμπών, Γαρδενίας και Φοινίκων στο Δήμο Περιστερίου. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών Το εμβαδόν της επιφάνειας 
που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 5.000 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το 
παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 6,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

27) Οικόπεδο μεταξύ των οδών Βόλβης, Κρώμνης και Λάρνεως στο Δ. Αθηναίων. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών. 
Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.500 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

28) Οικόπεδο επί των οδών Λιοσίων και Ζερβουδάκη στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 1.846,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 2,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

29) Οικόπεδο εντός του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Στρατηγού Μακρυγιάννη, Μαντά, 
Ολύμπου και Αγράφων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και 
αποκομιδή σκουπιδιών. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι 
περίπου 2.000 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 3,00% επί του 
προϋπολογισμού.  

 

30) Οικόπεδο επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου και Ζαλόγγου στον Δήμο Χαλανδρίου. 
Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα 
αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 450 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

31) Οικόπεδο επί της οδού Δημοκρατίας 81 στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών, Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 500 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 1,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

32) Οικόπεδο επί των οδών Γυθείου, Ψαρών και Κουμουνδούρου στο Δήμο Πειραιά. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί 
και καθαριστεί θα είναι περίπου 734μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 1,00% επί του προϋπολογισμού.  

 

Ο ακριβής προσδιορισμός όλων των παραπάνω ακινήτων προς καθαρισμό και αποψίλωση εκτάσεων 
θα γίνει από την Ομάδα Παρακολούθησης της σύμβασης της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».  
 

Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόμενοι χώροι προς αποψίλωση & περισυλλογή αποβλήτων και 
αδρανών υλικών, είναι ενδεικτικοί και δεν δεσμεύουν την υπηρεσία, η οποία μπορεί να προβεί στην 
μερική ή ολική αντικατάσταση αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να επέμβει και σε άλλους 
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χώρους που απαιτείται καθαρισμός, χωρίς να υπερβαίνεται ο προβλεπόμενος συνολικός 
προϋπολογισμός, πάντα εντός του Ν. Αττικής. 
 

Τα συνεργεία αποψίλωσης και περισυλλογής αποβλήτων και αδρανών υλικών θα αποτελούνται από 
εξειδικευμένους εργάτες που θα γνωρίζουν τους κανόνες των παραπάνω εργασιών. Τα συνεργεία 
του αναδόχου που θα εκτελούν το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα 
απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας όπως π.χ. γάντια, φωσφορίζοντα 
γιλέκα, γυαλιά προστασίας κλπ. 
 

Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες κατά περίπτωση επαγγελματικές άδειες και θα 
είναι ασφαλισμένο σε επίσημο ασφαλιστικό φορέα. 
 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 
α) την υποχρέωση υπηρεσιών αποψίλωσης για τις παραπάνω αναγραφόμενες εκτάσεις, την 

άμεση αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης, καθώς και την μεταφορά και εναπόθεσή τους σε 
επιτρεπόμενο και αδειοδοτημένο χώρο από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η υπηρεσία της αποψίλωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε, το χόρτο να μην είναι πάνω από τρία (3) 
εκατοστά. Θα χρησιμοποιηθούν προς τούτο όλα τα απαραίτητα μηχανικά, χειροκίνητα και άλλα 
μέσα για την ποιοτική εκτέλεση της υπηρεσίας. 
       β) Την αποκομιδή αποβλήτων και αδρανών υλικών (μπάζα, αντικείμενα, απορρίμματα κ.λ.π) 
από τους παραπάνω περιγραφόμενους χώρους, καθώς και από τους εσωτερικούς χώρους των 
εγκαταλελειμμένων κτιρίων, όπου αυτά υπάρχουν και μετά από την υπόδειξη της ομάδας 
παρακολούθησης της σύμβασης και την απομάκρυνση και εναπόθεσή τους σε επιτρεπόμενο και 
αδειοδοτημένο χώρο από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει κατά παρέκκλιση του δικού του προγραμματισμού, τις 
προτεραιότητες που θα τεθούν από την αρμόδια Διεύθυνση της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Ο 
Ανάδοχος πριν από κάθε εργασία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την αρμόδια 
Διεύθυνση της εταιρείας, από την οποία θα λαμβάνει έγκριση, καθώς επίσης και την υποχρέωση 
πριν από την έναρξη του καθαρισμού κάθε ακινήτου, να φωτογραφίσει το χώρο. Στη φωτογραφία 
θα φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά τον καθαρισμό θα φωτογραφίσει 
το χώρο με ημερομηνία και ώρα καθαρισμού και θα προσκομίσει στην επιβλέπουσα αρχή cd με τις 
φωτογραφίες.  
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν με κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό (αγροτικά 
μηχανήματα καταστροφής/κοπής χόρτων και φορητά χορτοκοπτικά κλπ). 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν βαριά οχήματα (σκαπτικά, τσάπες, γκρέϊντερ) για την 
αποφυγή ζημιών, πλησίον σε υφιστάμενες περιφράξεις των οικοπέδων ή όπου αλλού κρίνει η 
υπηρεσία. Σε χώρους όπου η αποψίλωση, ο καθαρισμός και η αποκομιδή δεν μπορεί να γίνει με 
μηχανικά μέσα, ή όπου αλλού η ομάδα παρακολούθησης της σύμβασης υποδείξει, θα γίνεται 
χειρονακτικά και η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση θα γίνεται με χειροκίνητα μεταφορικά μέσα 
(ζεμπίλια, καροτσάκια κ.λ.π.) 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας του 
προσωπικού του, τυχόν αποζημιώσεις και επίσης με δική του ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες για την 
έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές που τυχόν 
απαιτηθούν και κριθούν απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών κοπής χόρτων, κλαδέματος 
δέντρων και απομάκρυνσης αυτών.  
 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα οικόπεδα της Υπηρεσίας και 
τυχόν ατύχημα στο προσωπικό, εργαζόμενους ή διερχόμενους στο χώρο εργασίας καθώς και για 
την λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχήματος (πιθανή απομόνωση χώρων, σήμανση, ταινίες κλπ.) 
Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ζημιών ή ατυχήματος εξαιτίας των 
εργασιών που θα κάνει, και οφείλει να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και μέριμνα. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτή του την υποχρέωση, η αποζημίωση 
παρακρατείται από τον λογαριασμό ή από την εγγυητική που θα  έχει καταθέσει. 
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Στο συμβατικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των τελών εναπόθεσης (κόστος 
υποδοχής σε αδειοδοτημένους χώρους), επεξεργασίας κλπ., για τα οποία έχει προηγηθεί σχετική 
έρευνα από τον Ανάδοχο πριν τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς του. 
 

Μετά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε 
επικυρωμένο αντίγραφο την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναπόθεσης των αποβλήτων και 
αδρανών υλικών, καθώς και όλα τα σχετικά παραστατικά εναπόθεσης των αποβλήτων και των 
αδρανών υλικών στον αδειοδοτημένο χώρο. 
 

Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των 
υγειονομικών, αστυνομικών και άλλων διατάξεων, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
τηρεί την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα, η 
απομάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων και αδρανών υλικών πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ ΗΠ50910/2727/2003 
– ΦΕΚ 1909 Β’), όπως ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη. 
 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της σύμβασης δεν έχει δικαίωμα για κανένα λόγο να 
επικαλεσθεί την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του. Δεν δικαιολογείται άγνοια, ούτε οποιαδήποτε 
τυχόν παράλειψη, ούτε ανεπαρκής καθαρισμός ή ασάφεια της προσφοράς του ή των στοιχείων της 
σύμβασης. Κάθε τυχόν ασάφεια ερμηνεύεται από την Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας είναι 
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 
 

Η προϋπολογιζόμενη επιφάνεια των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι 
περιγραφόμενες υπηρεσίες ανέρχεται περίπου σε 44.500,00 μ2, εκ των οποίων περίπου τα 
34.630,00 μ2 θα γίνουν με μηχανικά μέσα, ενώ τουλάχιστον τα 9.870,00 μ2, υπολογίζεται να  γίνουν  
χειρονακτικά.  
 

 

 
 

Ο Συντάξας Μηχανικός Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Διαχείρισης Περιουσίας 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ακίνητης Περιουσίας 

   
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΜΙΧΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ 
ΠΟΣΟΥ …………..€ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού εννιακοσίων 
τριάντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (932,30€) υπέρ ...............................................…, 
για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………… ή σε τυχόν επαναλήψεις 
αυτού για την ανάθεση της υπηρεσίας:  

«Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την 
απομάκρυνσή τους έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 57.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως, 
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι 
κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.   
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
                                                  ------------------------- 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή 
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της 
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ. 

 
 
 

- Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και ολογράφως) 
……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας ………………………………………………………… 
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για  την 
καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 
εταιρία για την «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή 
σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε., με την απομάκρυνσή τους” έτους 2019» Διακήρυξης …………………… και το οποίο 
ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι ………………….... ΕΥΡΩ. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55410 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, ΤΚ 10438 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Θεωνάς Γρηγόρης 
- Τηλέφωνο:210 5272366 
- Ηλ. ταχυδρομείο: theonas@ktyp.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://ktyp.gr/index.php?lang=el 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή 
σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους έτους 2019» - CPV: 77312000-0 «Υπηρεσίες 
εκκαθάρισης από αγριόχορτα» και συμπληρωματικό CPV:90500000-2 «Υπηρεσίες 
σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα» 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 55410 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxix 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προς 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή 
σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με 
την απομάκρυνσή τους έτους 2019». 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται 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) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

«Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την 

απομάκρυνσή τους έτους 2019»           

                                                          

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια 
Προσφερόμενη 

τιμή 

1 

«Αποψίλωση εποχιακών 
χόρτων, κλάδεμα δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών,  σε ακίνητα 
ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με 
την απομάκρυνσή τους έτους 
2019» 
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  Σύνολο    

   ΦΠΑ 24%   
   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   
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