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Θέμα: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν στην υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες 

κλαδέματος υψηλών δένδρων». 
 

Σχετικά: Το ψηφιακά υπογεγραμμένο (4/16/2020  1:27:22) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
της «ΜΑΡΙΑΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗ» 
 

 
Σε συνέχεια του  παραπάνω σχετικού εγγράφου, που αφορά ψηφιακά υπογεγραμμένο 

(4/16/2020  1:27:22) αίτημα παροχής διευκρινίσεων της «ΜΑΡΙΑΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗ», όπου αναφέρει 
ότι: 

 
" Στο Άρθρο 6 της  προαναφερθείσας διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο  

«Καταλληλόλητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας», αναφέρεται ότι :   

  

«Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν και να 

προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου τα κάτωθι:     

1. Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας  του συμμετέχοντος 

και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ , εφόσον είναι γεωτεχνικός .   

  

 2. Πρόσφατη ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ( ΙΚΑ , 

Επιθεώρηση εργασίας , Ε7 ή άλλο ) που θα αποδεικνύει ότι ο συμμετέχων κατά το 

προηγούμενο έτος ( 2019 ) απασχόλησε τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα εργατοτεχνικό 

προσωπικό , στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα με την οποία έχουν προσληφθεί.  

  

3. Κατάλληλα έγγραφα (πιστοποιητικά ) , σε ισχύ , τουλάχιστον τεσσάρων   ( 4 ) ατόμων του 

προσωπικού του , που θα πιστοποιείται 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 ) . Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν διαθέτει το 

απαραίτητο προσωπικό , θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα έγγραφα και υπεύθυνές 



δηλώσεις των ατόμων που θα συνεργαστεί που έχουν την εκπαίδευση αυτή , ότι δέχονται 

να συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας .    

 

 4. 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    

   •  Δύο ( 2 ) ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα με δυνατότητα ανύψωσης το πρώτο έως 

20m και το δεύτερο άνω των 20m   

   •  Δύο ( 2 ) φορτηγά με αρπάγη κατάλληλα για την αποκομιδή των προϊόντων κοπής    

   •  Ένα ( 1 ) σάρωθρο κατάλληλο για εργασίες καθαρισμού υπολειμμάτων κλαδέματος σε 

δρόμους και πλατείες    

   •  Ένα ( 1 ) Θρυμματιστή κλαδιών      

 

 5. Δικαιολογητικά για τα ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα    

   •  Αντίγραφό άδειας κυκλοφορίας   

   •  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο )   

   •  Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος  (Μ.Ε )   

   •  Πιστοποιητικό καταλληλότητας    

   •  Αντίγραφο άδειας δύο χειριστών      

 

6. Δικαιολογητικά για τα φορτηγά  με αρπάγη    

   •  Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας    

   •  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο )   

   •  Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας    

   •  ΚΤΕΟ    

   •  Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας δύο οδηγών    

  

7. Δικαιολογητικά για το σάρωθρο   • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας   • Βεβαίωση 

καταβολής χρήσης μηχανήματος    

  

8. Δικαιολογητικά για τον Θρυμματιστή κλαδιών    • Τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) που θα 

αναγράφεται ο τύπος και ο κυβισμός του κινητήρα και ότι η ελάχιστη διάμετρος κλαδιού 

προς τεμαχισμό είναι 100 mm ή μεγαλύτερη     

  

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 .»  

  

Επιπλέον, αναφέρεται ότι:  

  

«Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων τα ως 

άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη. Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της 

απαίτησης των ως άνω παραγράφων θα επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.»  

  



Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα εξής:  

  

1. Σε ότι αφορά τα ζητούμενα από την παράγραφο «Καταλληλόλητα για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει του  Ν. 

4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, καθώς και της Κατευθυντήριας Οδηγίας του 13 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 

303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ως καταλληλότητα της 

νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ νοείται η άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, η 

οποία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

άρθρο 44 πδ 60/2007) αποδεικνύεται από την εγγραφή του οικονομικού φορέα σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή από ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, στη νέα 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ (άρθρο 58) προβλέπεται πλέον ως κριτήριο επιλογής – κριτήριο 

καταλληλότητας και όχι ως λόγος αποκλεισμού.  

  

Συνεπώς παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τους λόγους αλλά κυρίως να μας υποδείξετε 

τις νομοθετικές διατάξεις στις οποίες βασιστήκατε προκειμένου να συμπεριλάβατε ως 

κριτήρια καταλληλότητας, στοιχεία τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

χαρακτηρίζονται ως Τεχνικά και νοούνται ως κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας.  

  

2. Συγχρόνως με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αυτό το οποίο εν 

τέλει ισχύει στην εν λόγω διακήρυξη για την έγκυρη συμμετοχή οικονομικού φορέα στον εν 

λόγω διαγωνισμό, δεδομένου ότι εντοπίζονται σε αυτήν αντιφατικά σημεία. Συγκεκριμένα, 

δίνεται  ορθώς σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία η δυνατότητα στήριξης σε τρίτο 

οικονομικό φορέα, όσον αφορά όμως μόνο τον μηχανολογικό εξοπλισμό, με υποβληθείσα 

από αυτόν  υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα ακριβώς παρακάτω 

αναφέρεται με επισημασμένα μαύρα γράμματα (Σημαντική σημείωση) ότι κάθε στήριξη για 

την κάλυψη των απαιτήσεων των ως άνω παραγράφων σε τρίτο οικονομικό φορέα είναι 

αδύνατη και επιφέρει τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό.   Παρακαλούμε να σας 

διευκρινιστεί επακριβώς και αναλυτικά τι εν τέλει ισχύει όσον αφορά την στήριξη σε τρίτο 

φορέα για την κάλυψη των απαιτήσεων των ως άνω παραγράφων καθώς και την ανάλογη 

από την σχετική νομοθεσία πρόβλεψη προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες 

ενέργειες προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας. "         

 

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
      

 

1) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα 
με τη διακήρυξη, απαιτείται  «Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επι ποινή αποκλεισμού να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της σύμβασης.» 

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος μεταξύ άλλων ήτοι : 
 

Ι. Δικαιολογητικά Τεχνικής Επάρκειας: 

1. Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας  του 
συμμετέχοντος και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ , εφόσον είναι 
γεωτεχνικός . 
 



2. Πρόσφατη ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία ( ΙΚΑ , 
Επιθεώρηση εργασίας , Ε7 ή άλλο ) που θα αποδεικνύει ότι ο συμμετέχων κατά 
το προηγούμενο έτος ( 2019 ) απασχόλησε τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα 
εργατοτεχνικό προσωπικό , στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα με την οποία 
έχουν προσληφθεί.  
 

3. Κατάλληλα έγγραφα (πιστοποιητικά ) , σε ισχύ , τουλάχιστον τεσσάρων   ( 4 ) 
ατόμων του προσωπικού του , που θα πιστοποιείται 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 ) . Σε 
περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό  
θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα έγγραφα και υπεύθυνές δηλώσεις των 
ατόμων που θα συνεργαστεί που έχουν την εκπαίδευση αυτή , ότι δέχονται να 
συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας . 
 

4. 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  

  Δύο ( 2 ) ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα με δυνατότητα 
ανύψωσης το πρώτο έως 20m και το δεύτερο άνω των 20m 

 Δύο ( 2 ) φορτηγά με αρπάγη κατάλληλα για την αποκομιδή των 
προϊόντων κοπής  

  Ένα ( 1 ) σάρωθρο κατάλληλο για εργασίες καθαρισμού υπολειμμάτων 
κλαδέματος σε δρόμους και πλατείες  

  Ένα ( 1 ) Θρυμματιστή κλαδιών   
 

5. Δικαιολογητικά για τα ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα  
 Αντίγραφό άδειας κυκλοφορίας  
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο ) 
 Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος  (Μ.Ε ) 
 Πιστοποιητικό καταλληλότητας  
 Αντίγραφο άδειας δύο χειριστών  

 
6. Δικαιολογητικά για τα φορτηγά  με αρπάγη  

 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας  
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο ) 
 Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας  
 ΚΤΕΟ  
 Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας δύο οδηγών  

 
7. Δικαιολογητικά για το σάρωθρο  

 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας  
 Βεβαίωση καταβολής χρήσης μηχανήματος  

 
8. Δικαιολογητικά για τον Θρυμματιστή κλαδιών   

 Τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) που θα αναγράφεται ο τύπος και ο 
κυβισμός του κινητήρα και ότι η ελάχιστη διάμετρος κλαδιού προς 
τεμαχισμό είναι 100 mm ή μεγαλύτερη   

 



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 . 
    
9. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

 
10. Σύμβαση με αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης μη επικινδύνων 

αποβλήτων  ( σύμφωνα με το ν. 3982/2011 ). 
 

 
11. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης οφείλουν να 

διαθέτουν και να καταθέσουν. 

 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2015, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 
82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης.   

 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 ανάλογο του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.  

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν πεδίο εφαρμογής εργασίες 
πρασίνου,  μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη επικίνδυνων 
αποβλήτων . 
 
Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών 
Φορέων τα ως άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη. Στήριξη σε τρίτο 
φορέα για την κάλυψη της απαίτησης των ως άνω παραγράφων θα επιφέρει 
τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.  
 
12. Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών 

κινδύνων κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να υποβάλει 
φωτοτυπημένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου . 
 

13. Μία τουλάχιστον σύμβαση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης  ανάλογων εργασιών 
από δημόσιο  φορέα, 
 

αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προς απόδειξη της τεχνικής 
επάρκειας του αναδόχου και όχι στην καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 
 
 

2. Όσον αφορά στο 2ο ερώτημα και στην παράγραφο με τα επισημασμένα μαύρα 
γράμματα ήτοι «Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
Οικονομικών Φορέων τα ως άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη. Στήριξη 
σε τρίτο φορέα για την κάλυψη της απαίτησης των ως άνω παραγράφων θα 



επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος »  αφορούν μόνο την παράγραφο 
για τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
 

 

  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
 
 

   ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 
          Ακριβές αντίγραφο 
                                                                                      
          Σκιαδάς Σπυρίδων 
       ΔΕ Προσωπικό Η/Υ /A΄ 
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