
    
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚAI 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.Μελέτης :   8/2021 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

KA : 35 – 6142.007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.640,00€ 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» 
 

CPV:  77341000-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
4. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚAI 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.Μελέτης :  8/2021 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

KA : 35 – 6142.007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.640,00€ 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

  Η παρούσα μελέτη αφορά  σε εργασίες κλαδέματος πολύ υψηλών δένδρων  τα  οποία  δεν 

μπορούν να κλαδευτούν από τα συνεργεία του Τμήματος Αστικού Πρασίνου, διότι το ύψος τους 

είναι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μέτρων και ως  εκ τούτου τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος μας δεν 

επαρκούν για την υλοποίησή  τους. 

  Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2021 με Κ.Α. 35 – 6142.007  

με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»  συνολικής αξίας 200.000,00 € (Διακόσιες 

χιλιάδες ευρώ). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 199.640,00 € (Εκατόν 

ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24%. 

  Στις εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων εντάσσονται  όλες οι εργασίες  που περιγράφονται 

αναλυτικά  στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της  παρούσας μελέτης. 

  Τα δένδρα τα οποία θα κλαδευτούν βρίσκονται διάσπαρτα σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες του 

Δήμου.  

 Παραθέτουμε ενδεικτική λίστα δένδρων που χρήζουν κλαδέματος ή κοπής μετά από 

αιτήματα δημοτών, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε προτεραιότητα στην εν 

λόγω εργολαβία. 

Σε περίπτωση που το κλάδεμά τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί(π.χ. λόγω έκτακτης 

ανάγκης), θα προταθούν από την Υπηρεσία άλλα υψηλά δένδρα. 

Η λίστα των νέων δένδρων θα δίνεται στον ανάδοχο εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και όχι προφορικά. Μόνο σε έκτακτη επικινδυνότητα μπορεί να δοθεί 

προφορικά.  

 

 



 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  4 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 25 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 46 ΚΑΙ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΑ 2 

ΑΜΑΛΙΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑ 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 46 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 3 

ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΕΣ 2 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΘΗΣΕΩΣ 33 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΕΣ 3 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 82 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ+ΛΕΥΚΑ 2 

ΑΡΕΩΣ 24 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΛΕΥΚΑ 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 4 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 3 

ΧΑΪΜΑΝΤΑ 23 &ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 2 

ΧΑΪΜΑΝΤΑ 23 &ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 11-13 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΧΑΪΜΑΝΤΑ 27Α & 27Β ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 5 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 6 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΑΝΤΑΙΟΥ 7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΣΤΕΦ. 
ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΨΕΥΔΟΠΑΣΧΑΛΙΑ 1 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 & ΑΙΣΩΠΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 4 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 6 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2 

ΠΑΡΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ-
ΘΡΑΚΗΣ-ΟΛ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2 

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ 1ΒΡΑΧΥΧ.&2ΠΕΥΚΑ 3 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ 3 ΛΕΥΚΕΣ 3 

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ 1ΒΡΑΧΥΧ. 1 

ΘΡΑΚΗΣ 4 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΛΕΥΚΑ 1 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΑ 2 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 6,7,7Α8-9,12 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ 

12 ΠΕΥΚΑ 
+2ΜΕΛΙΕΣ +ΛΕΥΚΑ 

+ΕΛΙΑ 
16 

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 21-23 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΑ 1 

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 10 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΤ ΠΕΥΚΑ 5 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 32 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΕΥΚΑ 3 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 32 Α ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΕΥΚΑ 6 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 34 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΕΥΚΑ 4 

ΓΡΑΜΜΟΥ 43 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΕΥΚΑ 3 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 92 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 6 

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 39 & 
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΕΥΚΑ 2 

ΜΕΓAΛOY AΛEΞANΔΡΟΥ 42 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕΥΚΑ 3 

ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΕΥΚΑ 3 

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ Κ 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2 

ΝΗΡΗIΔΩΝ 18 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΑ 2 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΑ 2 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 114 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΔΟΛΙΑΝΗΣ 43 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 2 

ΔΟΛΙΑΝΗΣ 43 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 

ΔΟΛΙΑΝΗΣ 42 & ΡΑΛΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 



ΔΟΛΙΑΝΗΣ 42 & ΡΑΛΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΙΑ 2 

ΜΕΞΗ 12 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 5 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΚΕΚΡΩΠΟΣ & ΝΟΥΑΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 2 

ΠΑΡΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 8 

ΠΑΡΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΔΑΦΝΗΣ 30-32 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΑΚΑΚΙΕΣ 2 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 2 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5 & Ι.ΠΟΛΕΜΗ 11 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 1 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 17 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 3 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 103 ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

Γ. ΚΟΤΖΙΑ 24 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΛΕΥΚΑ 1 

Γ. ΚΟΤΖΙΑ 24 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 2 

Γ. ΚΟΤΖΙΑ 24 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΜΕΛΙΑ 1 

ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 15 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΜΟΥΣΩΝ 9 - ΕΝΑΝΤΙ 18 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑ 1 

ΜΟΥΣΩΝ 8 ΚΑΙ 14 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 1 

ΙΩΝΟΣ19 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΛΕΥΚΕΣ 2 

ΙΕΡΕΩΣ  ΔOYΣH 29 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΜΕΛΙΕΣ 6 

Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 23 ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΠΕΥΚΑ 3 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΕΙΡΗΝΗΣ 18 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 169-171 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΥΚΟ 1 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 12(ΡΕΜΑ) Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ  

ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Γ5 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΚΑΚΙΑ 3 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΒΑΚΙ 1 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α17 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΥΚΟ 2 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23-25 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 2 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 33 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΕΥΚΑ 4 

ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & 
ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡ Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΥΚΟ 1 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 79 ΣΩΡΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 



ΛΕΥΚΩΝ 19 ( ΣΤΟ ΡΕΜΑ 
ΣΑΠΦΟΥΣ ) ΣΩΡΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 177 ΣΩΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 56 ΣΩΡΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΣΩΡΟΥ 72 ΣΩΡΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1-11 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΔΗΜ. ΨΑΡΡΟΥ 10(ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ) ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΚΡΙΕΖΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ  

ΨΑΡΟΥ 12 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΛΕΥΚΑ 1 

ΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 3-3Α ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 & ΚΡΙΕΖΗ 
49 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 60 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 56 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΑΚΑΚΙΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΛΕΥΚΑ 2 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 1 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 19 & ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 46 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 2 

ΤΗΝΟΥ 5-7 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ 39 & 
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΠΕΥΚΟ 2 

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 14 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΜΟΥΡΙΑ 1 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 16+ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 14 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΜΕΛΙΑ 4 

ΝΕΜΕΣΕΩΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΕΦΕΣΣΟΥ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 30 & 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΕΥΚΟ 2 

ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΕΥΚΟ 3 

ΖΑΓΟΡΑΣ 4 & ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 

ΚΩΝ. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΝΙΑ 14-16) 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΕΥΚΟ 3 

ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΛΕΥΚΑ 3 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 13 ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 2 

ΠΑΜΙΣΟΥ 10 ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΕΥΚΟ 2 

ΠΛΑΤΕΙΑ Δ. ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 4 

Π.ΚΟΥΣΟΥΛΑ 10-12 ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΥΚΑ 5 



ΠΕΛΙΚΑ 17 & ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΠΕΛΙΚΑ 18 ΨΑΛΙΔΙ ΛΕΥΚΑ 1 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7 ΨΑΛΙΔΙ ΛΕΪΛΑΝΤ 4 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7 ΨΑΛΙΔΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ 1 

ΠΕΛΙΚΑ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΛΕΥΚΑ 1 

ΠΕΛΙΚΑ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΨΕΥΔΟΠΑΣΧΑΛΙΑ 1 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΛΕΥΚΑ 2 

ΜΥΣΤΡΑ 7-9 & ΠΕΛΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 5Β ΨΑΛΙΔΙ ΛΕΥΚΑ 4 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΥΚΟ 1 

ΑΙΑΝΤΟΣ 3 ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 20(1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 1 

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 37 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΥΚΑ 1 

ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 1 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 32 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 3 

ΧΑΣΙΩΤΗ 3 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΥΚΑ&ΓΡΕΒΙΛΕΑ 4 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 1 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 29 & 
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 3 

ΠΑΣΤΕΡ 15 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΚΑΚΙΑ 2 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32Α Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 2 

ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 

ΧΑΣΙΩΤΗ 11-13 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΕΔΡΟΣ 3 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 24 Κ 
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 4 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 
&ΦΛΕΜΙΝΓΚ 44 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 2 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 69 Ν. ΛΕΣΒΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  1 

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 12 Ν. ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΪΛΑΝΤ 1 

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 4  ΠΕΥΚΟ 1 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 44 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΕΥΚΟ 1 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 15 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ ΑΚΑΚΙΑ 1 

ΝΙΚΗΣ 22 Κ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 1 

ΕΙΡΗΝΗΣ 18 ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 

ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΣΩΡΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 90  ΑΓΡΙΟΚΑΡΥΔΙΑ 1 



ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ 57 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 39 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑΟΥΛΗ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΠΕΥΚΟ 1 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 ΚΑΤ ΠΕΥΚΟ 1 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 50 ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΥΚΟ 1 

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12 ΚΑΤ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 

Λ.ΚΥΜΗΣ 128 ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΥΚΟ 1 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 10Α ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΠΕΥΚΟ 1 

Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 30 ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΥΚΑ 1 

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΥΚΟ 1 

ΘΡΑΚΗΣ 9 (ΚΟΠΗ) ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΥΚΑ 1 

ΑΡΕΩΣ 24 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΑ 1 

ΑΓΡΑΦΩΝ 20 ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΥΚΑ 1 

ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 1    ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΛΕΥΚΑ 1 

ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΑΠΟ 7Α)  
ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΠΕΥΚΟ 1 

 

O Ανάδοχος υποχρεούται κάθε εβδομάδα να αποστέλλει την λίστα των πεπραγμένων του 

στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και στο τμήμα Αστικού 

Πρασίνου. Η αποστολή θα γίνεται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και σε 

δεύτερο χρόνο γραπτά. 

 

Επισημαίνεται  η αναγκαιότητα  λήψης μέτρων  ασφαλείας καθ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών, 

λήψης μέτρων για τις  σωστές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων, καθώς και της λήψης φωτογραφιών κατά την εκτέλεση των εργασιών . 

 

Οι τιμές  του τιμολογίου και του  ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη τα αναλυτικά τιμολόγια πρασίνου και τιμές από το ελεύθερο  εμπόριο  με έρευνα αγοράς. 

 

 

 

 

 



 

Μαρούσι,   05/04/2021 
 
 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΟΥ 

 
 

ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α. 

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
MSc.ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚAI ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.Μελέτης :  8/2021 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

KA : 35 – 6142.007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.640,00€ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
      

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ        

(ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ(ΕΥΡΩ) 
 cpv  77341000-2 

1 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
12-16m σε νησίδες, 
πεζοδρόμια, κλπ  τεμ 203 200,00   40.600,00 

2 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
12-16m σε πλατείες, πάρκα 
κλπ  τεμ 100 210,00   21.000,00 

3 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
16-20m σε νησίδες, 
πεζοδρόμια, κλπ  τεμ 200 220,00   44.000,00 

4 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
16-20m σε πλατείες, πάρκα 
κλπ τεμ 180 230,00   41.400,00 

5 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
μεγαλύτερο των 20m(>20m) 
σε νησίδες, πεζοδρόμια, 
πάρκα, πλατείες κλπ με 
εναερίτες τεμ 40 320,00   12.800,00 

6 

Κλάδεμα δένδρων, ύψους 
16-20m σε νησίδες, 
πεζοδρόμια, κλπ κατά τις 
ώρες 23:00μ.μ-07:00π.μ τεμ 3 400,00 1.200,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 161.000,00 
  ΦΠΑ 24 % 38.640,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  199.640,00 



 
 
 

Μαρούσι,  05/04/2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
 

 
 

ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
MSc. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α 

 
 

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
MSc. ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ε.Μ.Π 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚAI ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.Μελέτης :  8/2021 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

KA : 35 – 6142.007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.640,00€ 

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

Άρθρο 1          Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12- 16 μέτρα σε νησίδες, πεζοδρόμια  κλπ 
 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες, πεζοδρόμια, παράπλευρους χώρους οδών  κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 200,00 €   
Ολογράφως  : Διακόσια ευρώ 

 
 

Άρθρο 2          Κλάδεμα δένδρων, ύψους 12- 16 μέτρα σε πλατείες, πάρκα  κλπ   
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε πλατείες, πάρκα  κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 210,00 €   
Ολογράφως  : Διακόσια δέκα ευρώ 

 
Άρθρο 3          Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16- 20 μέτρα σε νησίδες, πεζοδρόμια  κλπ    

 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες, πεζοδρόμια,  παράπλευρους χώρους οδών  κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 220,00 €   
Ολογράφως  : Διακόσια είκοσι ευρώ 

 
 
 



 
Άρθρο 4          Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16- 20 μέτρα σε πλατείες, πάρκα  κλπ    
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε πλατείες, πάρκα  κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 230,00 €   
Ολογράφως  : Διακόσια τριάντα ευρώ 
 

 
 

Άρθρο 5          Κλάδεμα δένδρων, ύψους μεγαλύτερο των 20 μέτρων σε νησίδες, 
πεζοδρόμια, πλατείες , πάρκα  κλπ με εξειδικευμένους εναερίτες    
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες, πεζοδρόμια, παράπλευρους χώρους οδών, 
πλατείες, πάρκα  κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εξειδικευμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού(εναερίτες), καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 320,00 €   
Ολογράφως  : Τριακόσια είκοσι ευρώ 

 
 

Άρθρο 6            Κλάδεμα δένδρων, ύψους 16-20 μέτρα σε νησίδες, πεζοδρόμια, κλπ  κατά 
τις ώρες 23:00μ.μ.-07:00π.μ.   
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων σε νησίδες, πεζοδρόμια,  παράπλευρους χώρους οδών  κλπ. 
που λόγω της χωροθέτησής τους,  για παράδειγμα παραπλεύρως των γραμμών του ΗΣΑΠ, δεν 
μπορούν να κλαδευτούν κατά τις εργάσιμες ώρες. Για τον ανωτέρω λόγο οι εργασίες θα γίνουν 
κατά τις ώρες 23:00μ.μ-07:00π.μ. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 400,00 €   
Ολογράφως  : Τετρακόσια ευρώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Μαρούσι,  05/04/2021 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΟΥ 

 
 

ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
MSc.ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α. 

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
MSc.ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚAI ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.Μελέτης :  8/2021 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

KA : 35 – 6142.007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.640,00€ 

                                                                                                                            
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ  

Για το κλάδεμα  των υψηλών δένδρων, τα οποία βρίσκονται  σχεδόν σε όλες σχεδόν τις 

πολεοδομικές ενότητες του Δήμου μας και σε πλείστες των περιπτώσεων έχουν αιτηθεί οι δημότες 

μας  το κλάδεμά τους, θα δοθεί προτεραιότητα  στην επικινδυνότητα και στα προβλήματα  που 

μπορεί να προκύψουν από τα   δένδρα αυτά. Το κλάδεμα είναι υποχρεωτικό, όπως αναφέρεται 

στην λίστα των δένδρων. Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (π.χ. δένδρο επικίνδυνο να πέσει), ο 

ανάδοχος υποχρεούται να επέμβει μετά από αίτημα της Υπηρεσίας. 

1. Κατά την  διαδικασία  των κλαδεμάτων  θα πρέπει να είναι παρών  υπεύθυνος επιστήμονας  

συνεργείου ( γεωπόνος ΠΕ ,γεωπόνος ΤΕ, δασολόγος ή συναφούς ειδικότητας του αναδόχου). Η 

επίβλεψη και ο συντονισμός θα πρέπει να γίνεται από γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ του τμήματος Αστικού 

Πρασίνου. 

2. Πριν την εφαρμογή  οποιαδήποτε παρέμβασης  ο ανάδοχος είναι  υπεύθυνος να διασφαλίσει:  

α) την  προσωπική  ασφάλεια  του /των εφαρμοστή/ ών , την ασφάλεια των περιοίκων και του 

περιβάλλοντος χώρου.  



3. Μέτρα προστασίας – Τα συνεργεία του αναδόχου σε όλο το διάστημα  της εργασίας τους, θα 

πρέπει να είναι εφοδιασμένα  με όλα τα απαραίτητα  μέτρα προστασίας τους ( κράνη  ειδικά  

γιλέκα,  γάντια   γυαλιά κ.λ.π.).  

4. Το κλάδεμα   θα πρέπει να αποφεύγεται τις  ώρες κοινής ησυχίας. 

5. Ο ανάδοχος μετά από επικοινωνία με το τμήμα Αστικού Πρασίνου  της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής θα αναλάβει την τοποθέτηση προειδοποιητικών  σημάνσεων  στα σημεία   

όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί   η απολύτως  

ακίνδυνη  για πεζούς και οχήματα  διεξαγωγή των εργασιών κλαδέματος. 

6. To είδος κλαδέματος (αυστηρό ή μακρό) θα γίνεται ανάλογα με το είδος του δένδρου και πάντα 

σύμφωνα με τις εντολές του τμήματος Αστικού Πρασίνου.   

7. Η επίβλεψη των εργασιών κλαδέματος θα γίνεται  τουλάχιστον από  έναν  ΤΕ ή ΠΕ γεωπόνο 

του Δήμου. 

8. Σε κάθε περίπτωση    ο ανάδοχος υποχρεούται  σε πλήρη  συμμόρφωση με τις υποδείξεις  της 

υπηρεσίας  σε θέματα  επιλογής του τρόπου  και χρόνου εφαρμογής  των εργασιών. 

9. O Ανάδοχος υποχρεούται κάθε εβδομάδα να αποστέλλει την λίστα των πεπραγμένων του στο 

Γραφείο Δημάρχου, στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και στο τμήμα Αστικού Πρασίνου. Η 

αποστολή θα γίνεται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και σε δεύτερο χρόνο γραπτά. 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Το κλάδεμα αφορά  διάφορα δένδρα , διαφόρων ειδών, όπως ευκάλυπτοι, λεύκες, πεύκα κ.λ.π.. 

που βρίσκονται σε διάφορα  σημεία της πόλης  και  λόγω του πολύ μεγάλου ύψους τους, άνω των 

δώδεκα (12) μέτρων, η υπηρεσία αδυνατεί να τα κλαδέψει .  

 Το  κλάδεμα θα γίνει  με την χρήση γερανοφόρου οχήματος  και με όλα τα  απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας που χρειάζονται. 



Σε κάθε  δένδρο ανάλογα με το είδος του ( φυλλοβόλο , αειθαλές κ.λ.π.)  θα εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχοι  κανόνες  κλαδέματος.  

Το κλάδεμα θα γίνεται με επιμέλεια, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των δένδρων, αλλά και   η 

ασφάλεια των  ανθρώπων. 

Τα υπολείμματα κλαδέματος ( κλαδιά ) με διάμετρο μέχρι 100 mm θα θρυμματίζονται από 

κατάλληλο τροχήλατο θρυμματιστή κλαδιών και θα παραδίδονται σε τόπο που θα υποδειχθεί από 

την υπηρεσία, μέσα σε σάκους του ενός κυβικού μέτρου ( Big – Bag ).  

Τα κλαδιά μεγαλύτερης διαμέτρου θα τεμαχίζονται σε μήκος μέχρι ενός ( 1 ) μέτρου και θα 

μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία .   

Τυχόν άλλα υπολείμματα ( φύλλα, πριονίδι κλπ. ) θα απομακρύνονται με την χρήση μηχανικού 

σαρώθρου, φυσητήρα, ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν χειρωνακτικά , πάντα με ευθύνη του 

αναδόχου, παραδίδοντας τον χώρο ασφαλή και καθαρό κατάλληλο προς χρήση.     

Η περισυλλογή των υπολειμμάτων   κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται  αμέσως   μετά το κλάδεμα, 

με φορτηγό του αναδόχου, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός και να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.  

Σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των υπολειμμάτων δεν πρέπει να γίνεται  ακατάστατα ,αλλά  

θα πρέπει να γίνεται σε σημεία που δεν δυσχεραίνουν την διάβαση πεζών και των οχημάτων  .  

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα ( π.χ. 

καλαθοφόρο όχημα ) και εργαλεία που κρίνονται αναγκαία . 

Από τον ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας για 

την αποφυγή ατυχήματος. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν το προσωπικό του αναδόχου, τους 

κατοίκους της περιοχής, πεζούς και διερχόμενα αυτοκίνητα .  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 



χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται:  

(1) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με συναφή δραστηριότητα, 

(2) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία Πρασίνου, ανεξαρτήτως τάξεως πτυχίου. 

(3) να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων συνοδευόμενη από 
το αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ για τη συλλογή 
και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 29 Α/07-05-2020 

(4) να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με το 
Ν.3982/2011). 

Τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους και να αποδεικνύονται με τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην επόμενη   παράγραφο της παρούσας μελέτης.  

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως άνω 
πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Για την συμμετοχή του οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά τα 
κάτωθι χρηματοπιστωτικά κριτήρια:    

Α) Ο μέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία προ του διαγωνισμού να είναι ίσος με το 
100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. 

 Β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα κατά την τελευταία τριετία προ του 
διαγωνισμού να είναι ίσος με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ.  

Γ) Να είναι κερδοφόροι για εκάστη εκ των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων προ του 
διαγωνισμού, και ο μέσος όρος της κερδοφορίας της τελευταίας τριετίας να είναι ίσος  με το 100% 
του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. 

Δ) Να έχουν  Βεβαίωση για την πιστοληπτική τους ικανότητα από αναγνωρισμένη τράπεζα, ίση  με 
το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. 

Ε) Θα πρέπει να διαθέτουν  κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς  ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων για τις υπό δημοπράτηση εργασίες συμπεριλαμβανομένου και τις συλλογής 
και μεταφοράς φυτικών αποβλήτων ποσού τουλάχιστον ή μεγαλύτερος του 100% του συνόλου του  
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

 



 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α) Ο Οικονομικός φορέας κατά την τελευταία τριετία  προ του διαγωνισμού να έχει εκτελέσει 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κλαδεύσεων αθροιστικής καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 
100% προϋπολογισμού της παρούσης με Φ.Π.Α.  

Β) Ο Οικονομικός φορέας κατά την τελευταία τριετία  προ του διαγωνισμού να έχει ολοκλήρωση 
επιτυχώς τουλάχιστον σε δύο (2) διαφορετικές συμβάσεις εργασίες συνολικού ποσού άνω των 
100.000,00€.   

Γ) Μεγάλο ποσοστό των προς  εκτέλεση εργασιών θα γίνουν σε σημεία που υπάρχει άμεση 
γειτνίαση τόσο με Δημοτικό Φωτισμό όσο και με Δίκτυο διανομής ρεύματος για τον λόγω αυτό  ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον  συμβάσεις συνολικού 
ποσού άνω των 50.000,00€ για εργασίες κλάδευσης υπό τάση. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α) Να απασχολούν ή να συμμετέχουν στο εταιρικό πλαίσιο (π.χ. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε 
περίπτωση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρρυθμης (ΕΕ) εταιρείας μέλη ΔΣ σε Α.Ε κ.λπ.) ή να είναι οι 
ίδιοι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή να είναι μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης  ένα (1) 
τουλάχιστον στέλεχος  πτυχιούχος γεωπόνος ή δασολόγος ή άλλου ισότιμου τίτλου, με 
πιστοποιημένη τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε εργασίες πρασίνου οι 
οποίοι να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και να είναι εγγεγραμμένοι και ενεργοί 
στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Β) Ο Οικονομικός φορέας να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερις (4)  Ειδικούς τεχνίτες κλαδεύσεων εκ 
των οποίων οι δυο εξ αυτών να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις εργασίες κλάδευσης υπό τάση.    

Γ) Ο Οικονομικός φορέας να απασχολεί τουλάχιστον δυο (2) Χειριστές ΜΕ καλαθοφόρων  για να 
είναι εφικτή η ταυτόχρονη εργασία δύο (2) καλαθοφόρων  καθώς και ένας (1) χειριστής σαρώθρου. 

 Δ)  Ο Οικονομικός φορέας να απασχολεί τουλάχιστον τρεις  (3) Οδηγούς.  

 Ε)  Ο Οικονομικός φορέας να απασχολεί τουλάχιστον (6) άτομα  βοηθητικό προσωπικό. 

  ΟΧΗΜΑΤΑ  

Ο Οικονομικός φορέας για την άρτια εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την ταυτόχρονη εκτέλεση 
εργασιών σε τουλάχιστον δυο διαφορετικές περιοχές θα πρέπει να διαθέσει επί ποινή αποκλεισμού  
κατ΄ ελάχιστο τα κάτωθι οχήματα: 

1. τρία (3) ανυψωτικά μηχανήματα  (ΜΕ) με ανυψωτική ικανότητα  από 12,00μ. και άνω, ενώ το ένα  
εξ αυτών να έχει ανυψωτική ικανότητα  από 20,00μ. και άνω. 

2.  Τρία (3) τουλάχιστον Φορτηγά αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων με αρπάγη. 



3. Ένα (1) σάρωθρο. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την εκτέλεση των  εργασιών   θα χρειαστεί κατ΄ ελάχιστο : i. Έξι (6) Αλυσοπρίονα,                                   
ii. Δύο (2) Αλυσοπρίονα μειωμένου θορύβου (μπαταρίας) κατάλληλα για εργασία σε ώρες κοινής 
ησυχίας  iii. Τρία (3) Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, iv. Τρεις (3) Φυσητήρες, v. Ενας                                    
(1) Λειοτεμαχιστής φυτικών υπολειμμάτων (για την μείωση του όγκου των υπολειμμάτων με 
ικανότητα θρυμματισμού κλαδιών διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm) ρυμουλκούμενος. 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Ο Οικονομικός φορέας για την άρτια εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διαθέσει επί ποινή   
αποκλεισμού  κατ΄ ελάχιστο: 

i. Άδεια συλλογής και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων συνοδευόμενη από το αποδεικτικό 
καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ για τη συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 29 Α/07-05-2020 

ii.   να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης  εγκατάσταση ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
(σύμφωνα με το Ν.3982/2011)  

iii.   να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ τουλάχιστον για εργασία (R3). 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται να διαθέτουν επί 
ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναφερόμενα πρότυπα τα οποία πρέπει επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού να έχουν εκδοθεί, να είναι σε ισχύ και να μην έχουν τροποποιηθεί   κατά την 
δημοσίευση της περίληψης της παρούσας: 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει 
να τηρούν:   

α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια 
του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης με πεδίο εφαρμογής κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 
2015, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής με 
πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής 



κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

γ) Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001: 2018, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 
Ν.4412/2016, στη νεότερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της 
παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301 : 2012 ή άλλο 
αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016 στη νεότερη έκδοση τους με πεδίο 
εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας. 

Για τον φορέα που θα αναλάβει τη  διαχείριση  φυτικών υπολειμμάτων οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν πέραν των  πρότυπων διασφάλισης 
ποιότητας (α,β,γ,δ) απαιτείται η προσκόμιση:   

α) Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 :2011 
ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο ανακύκλωση μη 
επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

Για τον φορέα που θα αναλάβει συλλογή και μεταφορά των  φυτικών υπολειμμάτων οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν πέραν των  πρότυπων 
διασφάλισης ποιότητας πέραν των  πρότυπων διασφάλισης ποιότητας (α,β,γ,δ)α) 
Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

 

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως 
άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη ανάλογα με τις εργασίες που θα εκτελέσει κάθε 
μέλος σε κάθε περίπτωση τα (α,β,γ,δ) προσκομίζονται από όλα τα μέλη. Στήριξη σε τρίτο 
φορέα για την κάλυψη της απαίτησης των ως άνω  παραγράφων  θα επιφέρει τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

 
 

Μαρούσι,   05/04/2021 
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Άρθρο 1: Αντικείμενο εργασιών. 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά στις εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων  του   Δήμου μας.  
Ο διαγωνισμός θα είναι  δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός  με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
 
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω 
διατάξεις: 

 
 Τoν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα  

ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 
 Τον  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 
 Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-

08-2016) 
 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 
 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

 Τον Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 



κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» ,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

 Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 Την εγκύκλιο 2/11-1-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006». 

 Τον Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις». 

 Την Υ.Α. 56902/215/19-05-2017, ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017, «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ». 

 Τη µε αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις 
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Την Υ.Α. ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – 
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

 Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής  με θέμα «Έγκριση του ¨Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης¨ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 
(Α΄147),για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών»( Β΄3698). 

 Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

 
 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής  και τεχνικής ικανότητας 
  
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να προσκομίσει σε περίπτωση που κηρυχθεί 
προσωρινός ανάδοχος :  
 

 



Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
Α) Προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης με αντίστοιχη δραστηριότητα με τις υπό δημοπράτηση εργασίες. 
Β) Προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στην κατηγορία Πρασίνου. 
Γ) Προσκομίζουν αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο αποβλήτων και την προβολή της καταχώρησης ώστε να αποδεικνύονται ο 
κωδικός ΕΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01 
καθώς και  την υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων αποβλήτων για τα δυο έτη προ του 
διαγωνισμού.    
Δ) Προσκομίζουν κατάλληλα έγγραφα αδειοδοτημένης εγκατάστασης ανακύκλωσης μη 
επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με το Ν.3982/2011),συνοδευόμενη από το αποδεικτικό 
εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ (χωρικά κατάλληλη ήτοι εντός 
Αττικής). 
 
 
 
Α.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  
1.Αντίγραφο ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (πχ έντυπο Ε3 
συνοδευόμενο ενδεχομένως από το εκκαθαριστικό) από το οποίο να προκύπτει το ύψος του 
ετήσιου κύκλου εργασιών. 
2.Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους ίση με το 100% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α, από 
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της §1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/2016), που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Επισημαίνεται ότι ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας που θα αναφέρεται σε 
πιστωτικά όρια χρηματοδότησης και ΌΧΙ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
3. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τις υπό δημοπράτηση εργασίες 
συμπεριλαμβανομένου και τις συλλογής και μεταφοράς φυτικών αποβλήτων ποσού τουλάχιστον 
ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του συνόλου του  προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  της υπό ανάθεσης 
υπηρεσίας.  
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Ο οικονομικός φορέας για την απόδειξη της ανάλογης εμπειρίας με την υπό δημοπράτηση 
υπηρεσία προσκομίζουν (α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή επιστολή καλής εκτέλεσης-
συνεργασίας (εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση (β) εάν πρόκειται για ιδιωτική σύμβαση 
τιμολόγια εργασιών είτε επιστολή καλής εκτέλεσης-συνεργασίας , συνοδευόμενο από στοιχείο 
τεκμηρίωσης στο οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο του συμβατικού φυσικού αντικειμένου καθώς 
και της εκτελεσθείσας ποσότητας (πχ σύμβαση αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ ή σύμβαση αναρτημένη 
στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ). 
 
 
 

 



 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1. Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε/ Δασολόγο Π.Ε ή Τ.Ε): (α) Πτυχίο (β) αδείας ασκήσεων 
επαγγέλματος εφόσον απαιτείται η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γ) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν την εμπειρία σε εργασίες πρασίνου.   
2. Ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων: (α) Οι ειδικοί τεχνίτες κλαδεύσεων θα πρέπει σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001-45-ΕΚ καθώς και τα Π.Δ. 155/2004, Π.Δ. 395/1994 και Π.Δ. 396/1994 να 
έχουν εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και να διαθέτουν πιστοποιητικό που να 
αποδεικνύει την ανάλογη εκπαίδευση    (όπως στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και 
ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης, πιστοποιημένων 
αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης, στη 
χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης σε φορητές κλίμακες και στη χρήση 
ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση κ.α ) (β) Έγγραφα ταυτοποίησης ή βεβαιώσεις από 
φορείς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας π.χ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.    
3. Για τους εναερίτες απαιτούνται κατάλληλα έγγραφα-πιστοποιητικά σε ισχύ,τα οποία θα 
πιστοποιούν ότι οι εν λόγω εξειδικευμένοι εναερίτες έχουν εκπαιδευθεί στην εν λόγω μέθοδο. 
Ακόμη ότι έχουν εκπαιδευτεί σε ασφάλεια εργασιών σε ύψος (όπως στην εκτίμηση κινδύνου, στα 
μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης 
πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφάλειας κ.α) και χρειάζονται 
βεβαίωση σχετικής προϋπηρεσίας ως εναερίτες για τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια. 
4.Χειριστές ΜΕ: την απαραίτητη άδεια χειριστή στην ανάλογη κατηγορία.  
5.Οδηγοί: επαγγελματική άδεια οδήγησης,                                              
6.Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό: κατάσταση προσωπικού της Επιχείρησης (τμήμα των 
πινάκων προσωπικού (Ε4)), που έχει εκδοθεί από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα-
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.   
Οι ανωτέρω οδηγοί, χειριστές, γεωτεχνικοί λοιπό προσωπικό θα πρέπει να είναι  απ’ ευθείας (με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στη διάθεση του Οικονομικού Φορέα, -
που υποβάλλει προσφορά-, ή του συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η δέσμευση συνεργασίας 
(τρίτος οικονομικός φορέας) οι  ανωτέρω άδειες οδηγών, χειριστών κλπ μπορεί να καλύπτονται 
αθροιστικά. Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, και ο υπεύθυνος έναντι του νόμου 
διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω προσόντα δεν απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου υπαλλήλου. 
 
   ΟΧΗΜΑΤΑ  
 
1. Φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία 
να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την προσφορά ή 
κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. Ότι το όχημα είναι φορτηγό ΚΑΙ ΟΧΙ επιβατηγό, Το είδος 
των εμπορευμάτων που δικαιούται να μεταφέρει το μικτό βάρος και το απόβαρο επιπλέον 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για την αρπάγη β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του 
οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο 
θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω 
της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε 
με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.γ) Αποδεικτικά ή παροχή στοιχείων για τον έλεγχο πληρωμής των 
τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
δ) Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ε) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας της αρπάγης  
2. Ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρα) ΜΕ: α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην 
οποία να αναγράφεται : Ως κύριος του οχήματος ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλει την 
προσφορά ή κατά τα προβλεπόμενα συνεργάτης του. β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του 
οχήματος (πχ αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) με το οποίο 
θα γίνει, από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  έλεγχος περί της ασφάλισης του οχήματος είτε μέσω 



της εφαρμογής του Κέντρου Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 (www.hic.gr), είτε 
με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. γ) βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια 
Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής)   δ) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας από το οποίο θα προκύπτει 
το ύψος. 
3. Σάρωθρο (ΜΕ) με αναρροφητική ικανότητα περίπου 160 m3/min και χωρητικότητα κάδου έως 7 
m3:  α) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, β) Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος (πχ 
αντίγραφο του συνοπτικού εντύπου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,) γ) βεβαίωση πληρωμής των 
τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία (πχ Περιφέρεια Αττικής), δ) Έγκριση τύπου (Μ.Ε)  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία θα δηλώνεται ότι για 
την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών θα διατίθεται από τον ανάδοχο , κατ΄ ελάχιστον  ο 
παρακάτω εξοπλισμός  

 τρία (3) ανυψωτικά μηχανήματα  (ΜΕ) με ανυψωτική ικανότητα  από 12,00μ. και 

άνω ενώ το ένα  εξ αυτών να έχει ανυψωτική ικανότητα  από 20,00μ. και άνω. 

 Φορτηγά αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων με αρπάγη τουλάχιστον τρία  (3) 

 Ένα (1) σάρωθρο 

 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει τα ζητούμενα οχήματα πρέπει να υποβάλει με την 
προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, των συνεργατών του, ψηφιακά υπογεγραμμένη, 
που θα του παρέχουν τον παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό, ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί 
του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης. Εάν ο 
ζητούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος, το αναφέρει ρητά στη σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/86 . 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Για την απόδειξη παροχής των μηχανημάτων  ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει 
τιμολόγια αγοράς ή Μητρώο Παγίων υπογεγραμμένο από τον λογιστή της επιχείρησης. Για τον 
Λειοτεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων Τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) που θα αναγράφεται ο 
τύπος και ο κυβισμός του κινητήρα και ότι η μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό είναι 
τουλάχιστον 100 mm  
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να 
υποβάλει με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, των συνεργατών του, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, που θα του παρέχουν τον παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό, ότι δέχονται να 
συνεργαστούν μαζί του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ΄ όσον αναδειχθεί 
μειοδότης. Εάν ο ζητούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος, το αναφέρει ρητά στη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 . 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
 
Α) Προσκομίζουν αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο αποβλήτων και την προβολή της καταχώρησης ώστε να αποδεικνύονται ο 
κωδικός ΕΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01 
καθώς και  την υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων αποβλήτων για τα δυο έτη προ του 
διαγωνισμού.    



Β) Προσκομίζουν κατάλληλα έγγραφα αδειοδοτημένης εγκατάστασης ανακύκλωσης μη 
επικίνδυνων αποβλήτων (σύμφωνα με το Ν.3982/2011), , συνοδευόμενη από το αποδεικτικό 
εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ χωρικά κατάλληλη ήτοι εντός Αττικής. 
Γ) Προσκομίζουν κατάλληλα έγραφα εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ τουλάχιστον για 
εργασία (R3),  συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
του ΥΠΕΚΑ χωρικά κατάλληλη ήτοι εντός Αττικής (Επισημαίνετε ότι ο οικονομικός φορέας που θα 
αναλάβει της παραγωγή εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ  θα πρέπει να τηρεί α) σύστημα διαχείρισης 
της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια 
του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και 
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών β) Σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
22301) 
 
Εντατικοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται πριν και μετά τις ημέρες 
των αργιών ώστε οι χώροι να ευρίσκονται σε ευπρεπή κατάσταση. Οι εργάτες θα εξοπλίζονται με 
τα προβλεπόμενα ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του ανάδοχου, ο οποίος βαρύνεται και με 
την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας.   
 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία, προσκομίζουν  επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι αναφερόμενα πρότυπα τα οποία πρέπει επίσης επί ποινή αποκλεισμού να 
έχουν εκδοθεί, να είναι σε ισχύ και να μην έχουν τροποποιηθεί   κατά την δημοσίευση της 
περίληψης της παρούσας: 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει 
να τηρούν:   

α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια 
του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης με πεδίο εφαρμογής κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 
2015, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής με 
πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής 
κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

γ) Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001: 2018, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 
Ν.4412/2016, στη νεότερη έκδοσή τους με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της 
παρούσας σύμβασης με πεδίο εφαρμογής με πεδίο εφαρμογής κλαδεύσεις δέντρων, μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 



δ) Σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301: 2012 ή άλλο 
αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016 στη νεότερη έκδοση τους με πεδίο 
εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας. 

Για τον φορέα που θα αναλάβει τη  διαχείριση  φυτικών υπολειμμάτων οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν πέραν των  πρότυπων διασφάλισης 
ποιότητας (α,β,γ,δ) απαιτείται η προσκόμιση:   

α) Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001: 2011 
ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο ανακύκλωση μη 
επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. 

Για τον φορέα που θα αναλάβει συλλογή και μεταφορά των  φυτικών υπολειμμάτων οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν πέραν των  πρότυπων 
διασφάλισης ποιότητας πέραν των  πρότυπων διασφάλισης ποιότητας (α,β,γ,δ) 

α) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως 
άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη ανάλογα με τις εργασίες που θα εκτελέσει κάθε 
μέλος σε κάθε περίπτωση τα (α,β,γ,δ) προσκομίζονται από όλα τα μέλη. Στήριξη σε τρίτο 
φορέα για την κάλυψη της απαίτηση των ως άνω  παραγράφων  θα επιφέρει τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. 

 
 
 
 

Άρθρο 4: Τρόπος  διενέργειας  διαγωνισμού  
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός και δημόσιος και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 
 

Άρθρο 5: Στοιχεία προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προς εκτέλεση  εργασίες. 

 
Προσφορά που περιλαμβάνει μέρος των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη. Η τιμή της 
προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 
Το σύνολο της προσφοράς,  θα πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως και αριθμητικά αναλυτικά 
χωρίς ΦΠΑ και μετά με το άθροισμα του ΦΠΑ 24%. 



 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στις τιµές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα 
ισχύει κατά την ηµέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το 
Δήµο Αμαρουσίου. 
 
Άρθρο 6: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στη περαίωση 
υπηρεσιών που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη 
των εργασιών, ακόμα και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη 
μορφή του. Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων, 
καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς 
να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. Σε περίπτωση που δίνεται 
προφορική διαταγή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο της παρακολούθησης των εργασιών . Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο στο οποίο θα περιγράφονται οι 
εκτελούμενες εργασίες και το οποίο θα υποβάλλεται καθημερινά στην Υπηρεσία, τα μηχανήματα 
που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας να παίρνει, 
σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που 
καθορίζονται στα Π. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
κ.λ.π.». 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και 
οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στον Δήμο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων 
αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα  ελέγχου, 
ασφαλείας κ.λ.π. 
 
Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να :  
 
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο ανάδοχος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση 
εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) και να αποφευχθεί οποιοδήποτε 
ατύχημα στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 
- Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 
Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά 
σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 
-Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία 
για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 
-Να προστατεύει την υπάρχουσα χλωρίδα και να μην κόβει δένδρα χωρίς άδεια του Δήμου, να 
απομακρύνει την υπάρχουσα βλάστηση, οποιοδήποτε υλικό, κλαδιά, φύλλα, σκουπίδια άμεσα και 
να καθαρίζει επιμελώς το χώρο που-έχει εκτελέσει τις εργασίες και τον περιβάλλοντα χώρο που 
τυχόν θα υπάρχει. Τα κλαδιά θα τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη διέλευση πεζών ή 
οχημάτων. Τα δε άλλα φύλλα και λοιπά υλικά θα τοποθετούνται σε σάκους και όλα τα προϊόντα 
κλαδεμάτων, κοπών και καθαρισμού χώρων θα απομακρύνονται αυθημερόν, με ευθύνη και 
δαπάνη του αναδόχου. 



- Τα φυτικά υπολείμματα που θα προκύπτουν από τις εργασίες κλάδευσης θα απομακρύνονται 
αυθημερόν, γι’ αυτό τον λόγο το συνεργείο κλάδευσης πέρα του κατάλληλου προσωπικού, 
καλαθοφόρου οχήματος θα συνοδεύεται και από όχημα αποκομιδής.         
- Τα κλαδιά μεγάλης διαμέτρου θα τεμαχίζονται σε μήκος μέχρι 1 μέτρου και θα παραδίδονται σε 
τόπο που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία προς απόδοση στους Δημότες μέσω της 
κοινωνικής υπηρεσίας.     
- Ο ανάδοχος θα παραδίδει τις περιοχές στις οποίες θα γίνεται κλάδευση π.χ δεντροστοιχιών 
απαλλαγμένες από φυτικά υπολείμματα γι΄ αυτό στις περιοχές που θα γίνεται κλάδεμα 
δεντροστοιχίας θα καθαρίζονται με μηχανικό σάρωθρο έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η υπηρεσία 
καθαριότητας με επιπλέον εργασίες.  
-  Για την ελαχιστοποίηση των φυτικών  υπολειμμάτων κατά την διάρκεια κλάδευσης 
δεντροστοιχιών με σκοπό την μείωση της όχλησης των διερχόμενων πεζών και οχημάτων ο 
ανάδοχος  θα είναι  υποχρεωμένος να διαθέτει επιτόπου ειδικό   Λειοτεμαχιστή φυτικών 
υπολειμμάτων .  
- Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί βραδυνές ώρες σε περιοχές όπου υπάρχουν 
έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό 
μειωμένου θορύβου.             
- Αμέσως μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών η κομμένη φυτική ύλη θα συλλέγεται και θα 
μεταφέρεται από τον ανάδοχο του εν λόγω έργου, σε χώρο ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων 
με σκοπό την  κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων εγκατάστασης που θα έχουν 
υποδειχθεί από τον ανάδοχο κατά το στάδιο του διαγωνισμού. Το παραγόμενο κομπόστ θα 
παραδίδεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ σε big bag για τις ανάγκες του τμήματος και για την 
παράδοση στους Δημότες. 
 - Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, ο ανάδοχος οφείλει να 
αποζημιώσει τη ζημιά σε συνεννόηση με το τμήμα Αστικού Πρασίνου και τη Νομική Υπηρεσία του 
Δήμου.  
-  Ο ανάδοχος θα τηρεί φωτογραφικό αρχείο με όλες τις επεμβάσεις που θα πραγματοποιεί. 
 

Άρθρο 7: Ειδικές προδιαγραφές των παρεχόμενων εργασιών 

  

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών προσδιορίζονται 
επακριβώς στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των εργασιών της μελέτης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των δένδρων που 
αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού και του  τιμολογίου μελέτης, χωρίς να 
σημειωθεί τροποποίηση του συμβατικού ποσού . 
 

 

 

Άρθρο  8 : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης- εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας  
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της εργασίας 
χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 .  
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των 



δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση αυτής.  
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 
 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  
Η εκτελεστική σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες 
κλπ.) 
β) Οι παραδοθείσες εργασίες παρελήφθησαν ποσοτικά και ποιοτικά. 
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,  
κατά τα προβλεπόµενα από την παρούσα διακήρυξη.  
 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9 :Παραλαβή των εργασιών  

Η παραλαβή των εργασιών  ενεργείται από αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί 
να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων 
ανωμαλιών.  

 
Άρθρο 10: Πληρωμή εργασιών  

 

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των εργασιών 
και μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση του 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 
Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 
 

 

Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία 
μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 του 
Ν.4412/2016. 



Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016 , β) οι όροι 
της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 
129 του Ν.4412/2016.  
 
 
 
 
 
 
 Άρθρο 12: Συμβατική προθεσμία  

 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από 
συμφωνία και των δύο μερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 
 
Άρθρο 13 : Φόροι – τέλη – κρατήσεις 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται  με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 
ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. 
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