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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ασπρόπυργος, 01/07/2022 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 2833.12-1/599/2022 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ. Σχεδίου: 05/2022 
Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Γραφείο : Προμηθειών ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο φορέα  
Ταχ. Δ/νση : Παραλία Ασπροπύργου   
Ταχ. Κώδικας : 193 00 Ασπρόπυργος   
Πληροφορίες  : Ανθ/στής Λ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ Β.   
Τηλέφωνο : 210-5578886   
e-mail : aenasprop@hcg.gr   
 
 
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος». 
 
ΣΧΕΤ. : α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
  β) Η Αριθ. Πρωτ.: 2814.1-1/590/27-06-2022 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ : 
ΨΕ9Ο4653ΠΩ-ΣΩ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010821466) Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. 
   γ) Η Αριθ. Πρωτ.: 2814.1-13/46449/29-06-2022 Απόφαση Προανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 
99ΧΗ4653ΠΩ-ΛΞΥ, ΑΔΑΜ : 22REQ010844705) ΔΙΠΡΟΠ Δ΄ που αφορά το χρονικό διάστημα από 
01.01.2023 έως 31.07.2023. 

 
1.  Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου  σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί 

στην διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης - κλαδονομής - καλλωπισμού και 
αποκομιδής καταλοίπων περιβάλλοντος χώρου Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ #23.684,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ 
Δημοσίου). 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 210-5578886,  
για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. 

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην Γενική Γραμματεία της 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος, σύμφωνα με τις 
επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς όπου και θα εξεταστεί δημόσια.  

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.- 
 
Επισυνάπτεται: 
Τεχνικές Απαιτήσεις (φ. 04). 
                                                                                                                                        Ο Διοικητής 

 
 
 

                                                                                                      Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος





 
EN ISO 9001 : 2015 

No: 010150269 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τίτλος προμήθειας : «Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης - κλαδονομής - καλλωπισμού και αποκομιδής 
καταλοίπων περιβάλλοντος χώρου Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών». 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 
αποψίλωσης - κλαδονομής - καλλωπισμού και αποκομιδής καταλοίπων περιβάλλοντος χώρου 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης 
για κάλυψη αναγκών του περιβάλλοντα χώρου εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
Ασπροπύργου (Α.Ε.Ν./Α). 

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ #23.684,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου 
και θα χρηματοδοτηθεί: 

Α) έως του ποσού των δεκατριών χιλιάδων είκοσι ευρώ #13.020,00€# για το έτος 2022 (4.216,00€ για τον 
μήνα Αύγουστο, 248,00€ για τον μήνα Σεπτέμβριο, 2.232,00€ για τον μήνα Οκτώβριο, 3.100,00€ για τον 
μήνα Νοέμβριο και 3.224,00€ για τον μήνα Δεκέμβριο) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων 
υπέρ δημοσίου, από τον Κ.Α.Ε. 0413 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ» της Παγίας Προκαταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που τηρείται στην Ακαδημία μας. 

Β) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ #10.664,00€#  εγκεκριμένης 
προανάληψης για το έτος 2023 (248,00€ για τον μήνα Ιανουάριο, 3.224,00€ για τον μήνα Φεβρουάριο, 
248,00€ για τον μήνα Μάρτιο, 3.224,00€ για τον μήνα Απρίλιο, 1.240,00€ για τον μήνα Μάϊο, 2.232,00€ 
για τον μήνα Ιούνιο, 248,00€ για τον μήνα Ιούλιο) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ 
δημοσίου, από τον Κ.Α.Ε 0413 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ» του Προϋπολογισμού Παγίας Προκαταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2023 της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους 
προϋπολογισμούς. 

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 

 

IV. ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 Η παροχή υπηρεσιών καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 

 

ΜΗΝΕΣ 

 

C.P.V 

1. Κούρεμα χλοοτάπητα. δώδεκα (12) φορές τον 77310000-6 
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χρόνο ήτοι κάθε μήνα. 

2. Αποψίλωση παρτεριών - καθαρισμός. Έξι (06) φορές τον 
χρόνο ήτοι τους μήνες 
Αύγουστο, Οκτώβριο, 
Δεκέμβριο, 
Φεβρουάριο, Απρίλιο 
Ιούνιο.  

77312000-0 

3. Καλλωπισμός θάμνων.       Τέσσερις (04) φορές 
τον χρόνο ήτοι τους 
μήνες Αύγουστο, 
Νοέμβριο, 
Φεβρουάριο και Μάϊο.  

77342000-9 

4. Καλλωπισμός δένδρων.  Τρείς (03) φορές τον 
χρόνο ήτοι τους μήνες 
Αύγουστο, Δεκέμβριο 
και Απρίλιο. 

77341000-2 

5. Κλάδευση - καθαρισμός δένδρων και θάμνων. Μία (01) φορά τον 
χρόνο τον μήνα 
Νοέμβριο. 

77341000-2 

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% 23.684,00€ 

 

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1.1. Απαιτείται ο ορισμός του υπευθύνου του συνεργείου. Η δήλωση αυτή θα 
υποβάλλεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο μαζί με την κατατεθείσα Τεχνική 
προσφορά. 

 
 

ΝΑΙ 
1.2. Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπων των 
Υποψήφιων Αναδόχων του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη, σχετικά με την απαρέγκλιτη τήρηση εκ μέρους του, των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νόμιμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία συλλογική σύμβαση όπως εκάστοτε ισχύει 
(χωρίς να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Η 
δήλωση αυτή θα υποβάλλεται από την υποψήφιο Ανάδοχο μαζί με την 
κατατεθείσα Τεχνική προσφορά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
1.3. Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί κατάλογος εργασιών με συναφές 
αντικείμενο την υπηρεσία αποψίλωσης - κλαδονομής  που έχουν εκτελεσθεί 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο κατά την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενος 
από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων 
συναφών έργων, χωρίς αναγραφόμενα οικονομικά στοιχεία. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
1.4. Με την Τεχνική προσφορά να δηλώνεται ο αριθμός  του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί. Η εν λόγω κατάσταση συμπληρωμένη με στοιχεία των 
ατόμων που απασχολούνται, θα προσκομιστεί με την υπογραφή της 
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Σύμβασης. ΝΑΙ 
1.5. Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί Δήλωση σχετικά με τα 
μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
 

ΝΑΙ 
1.6. Η παρακολούθηση υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων της Α.Ε.Ν./Α ανά μήνα 
που θα εκδίδει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής καλής εκτέλεσης 
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 
 
 

ΝΑΙ 
1.7. Το προσωπικό του Γραφείου Επιμελητείας της Α.Ε.Ν./Α διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργεί μηνιαία επιτόπιους ελέγχους - αυτοψίες κατά την κρίση 
της στον περιβάλλοντα χώρο της Α.Ε.Ν./Α, για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης 
της Σύμβασης. 

 
 
 

ΝΑΙ 
1.8. Το προσωπικό του Γραφείου Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την μηνιαία 
πληρωμή του Αναδόχου μετά την έκδοση βεβαίωσης που εκδίδεται από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ήτοι τον Διοικητή Α.Ε.Ν./Α.  

 
 

ΝΑΙ 
1.9. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, στις εν λόγω βεβαιώσεις, 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με σαφήνεια οι όροι της Σύμβασης που 
δεν τηρήθηκαν. 

 
 

ΝΑΙ 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
2.1. Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό καθαρισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει κατ’ ελάχιστον με μέριμνα ευθύνης και δαπάνες του: 

 Χλοοκοπτικό μηχάνημα. 
 Αλυσοπρίονα ικανών διαστάσεων για κοπή κλάδων και δένδρων. 

 Ψαλίδια μπορντούρας. 

 Χορτοκοπτικό. 
 Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο.  
 Θαμνοκοπτικό.  
 Φυσητήρα. 
 Πριόνια ικανών διαστάσεων. 

 Καρότσι κήπου. 
 Σκαλιστήρια. 

 Τσουγκράνες. 
 Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού και αντίστοιχα κοντάρια. 

 Φαράσια - φτυάρια. 
 Γάντια - προσωπίδες - μέσα ατομικής προστασίας. 

 Μπαλαντέζες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
2.2. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες της Υπηρεσίας για την εκτέλεση εν θέματι εργασιών και να είναι σε 
άριστη λειτουργική κατάσταση. Εφόσον απαιτηθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός 
για τις εργασίες θα προσφέρεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου.  
Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο 
στη χρήση των μηχανημάτων, συσκευών και να τηρούνται τα μέτρα ατομικής 
προστασίας εργαζομένων. 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
2.3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίζει την συνεχή και ΝΑΙ 
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αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά και υλικά που είναι 
αναγκαία για την λειτουργία του εξοπλισμού), με μέριμνα και δαπάνη του 
ιδίου. 
2.4. Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού (σακούλες, έλαια, καύσιμα κ.α.) θα 
ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται. 

 
ΝΑΙ 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

3.1.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

3.1.1. Κούρεμα χλοοτάπητα. 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή ή με μικρό 
ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεμα. Στην εργασία περιλαμβάνεται και η ρύθμιση του 
αυτόματου ποτίσματος, έλεγχος της υγείας του χλοοτάπητα και δυο βασικές 
λιπάνσεις. 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

3.2. ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

3.2.1. Αποψίλωση παρτεριών - καθαρισμός. 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή ή με 
αυτοκινούμενο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο 
μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση 
από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που πρόεκυψαν από το 
βοτάνισμα κι η απόρριψη τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η 
λήψη μέτρων προστασίας.  

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

3.2.2. Αποκομιδή των αποκομμένων παρασιτικών φυτών (χόρτων). 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.), 
απομάκρυνση τους από τους χώρους του έργου και απόρριψη τους σε χώρους 
που επιτρέπεται. 

 
 
 

ΝΑΙ 

3.2.3. Σκούπισμα των χώρων (δρόμων) πέριξ των εργασιών. ΝΑΙ 

3.2.4. Η αποκομιδή των καταλοίπων και η μεταφορά τους από τους χώρους 
της Α.Ε.Ν./Α θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Αναδόχου άμεσα μετά το 
περάς των εργασιών. 

 
 

ΝΑΙ 

3.3. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

3.3.1. Καλλωπισμός θάμνων. 
Αφορά την ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή τη διαμόρφωση των ποωδών 
φυτών σε μπορντούρα ανάλογα με την εποχή, το είδος, τη βλάστηση, τον 
επιδιωκόμενο σκοπό (π.χ. φράκτης) και την θέση του φυτού. 

 
 
 

ΝΑΙ 

3.4. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

3.4.1. Καλλωπισμός δένδρων. 
Αφορά την ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή τη διαμόρφωση της κόμης και την 
βελτίωση του σχήματος της κόμης ανάλογα με την εποχή, το είδος, τη 
βλάστηση, τον επιδιωκόμενο σκοπό (π.χ. φράκτης) και την θέση του φυτού. 

 
 
 

ΝΑΙ 

3.5. ΕΤΗΣΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

3.5.1. Κλάδευση - καθαρισμός δένδρων και θάμνων. 
Αφορά τον  περιορισμό του ύψους της κόμης των δένδρων και απομάκρυνση 
επικίνδυνων κλάδων, ανάλογα με την εποχή, το είδος της βλάστησης και την 
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θέση του φυτού. Αφορά στις εργασίες κλάδευσης δένδρων που διενεργούνται 
κυρίως τον Νοέμβριο, λόγω της φυσιολογίας των δένδρων που οι ξυλοφόροι 
οφθαλμοί βρίσκονται σε λήθαργο, εφαρμόζοντας τους κανόνες ορθής 
πρακτικής κλάδευσης από εξειδικευμένο  εργατοτεχνικό προσωπικό, με την 
επίβλεψη γεωτεχνικού. Σε πολλές περιπτώσεις οι επεμβάσεις θα γίνονται 
άμεσα -και εκτός προγραμματισμού- για λόγους ασφαλείας (ακραία καιρικά 
φαινόμενα, πτώσεις δέντρων - θραύσεις κλάδων κ.λ.π.). 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

VI. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο περιβάλλον χώρος εγκαταστάσεων της 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την επομένη της υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης με διάρκεια (12) μηνών, με τον τρόπο και την συχνότητα που περιγράφονται στον 
πίνακα της παραγράφου ΙV. 

 

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Η παρακολούθηση θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων της 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου  και η παραλαβή  των παρεχόμενων υπηρεσιών  με βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ήτοι τον Διοικητή της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.   

 

VIII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες σε σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς : 

α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής «Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου»  

γ) ο τίτλος της προμήθειας «Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης - κλαδονομής - καλλωπισμού και 
αποκομιδής καταλοίπων περιβάλλοντος χώρου Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών» 

δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών «Δευτέρα 11/07/2022» 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    

 Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και 
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
(Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως 
όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 

 Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα 
κάτωθι : 

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η 
τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση 
κατά την κείμενη νομοθεσία- μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παροχή εκτέλεσης των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προσφορά θα πρέπει να 
είναι πρωτότυπη, να μην έχει διορθώσεις και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου 
εκπρόσωπου/προσφέροντα. 

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον πέντε μήνες). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τις  
παρεχόμενες υπηρεσίες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 

 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων υπέρ 
δημοσίου) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1. Κούρεμα 
χλοοτάπητα. 

Μήνες 12    

2. Αποψίλωση 
παρτεριών - 
καθαρισμός. 

Μήνες 06    

3. Καλλωπισμός 
θάμνων. 

Μήνες 04    

4. Καλλωπισμός 
δένδρων. 

Μήνες 03    

5. Κλάδευση - 
καθαρισμός 
δένδρων και 
θάμνων. 

Μήνες 01    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 

 Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, 
αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά. 

 
IX. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης 

μέσω της Υπηρεσίας μας για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο 

άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) 
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα 

φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα 

περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι : 

 Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα 

μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και 

προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών. 

 Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού 

φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), αντί του προαναφερθέντος 

αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 

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

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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