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ΑΘΗΝΩΝ 

Διεύθυνση Οικονομικού     Αρ. Πρωτ.: 441 

Τμήμα Γ’ Προμηθειών           
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Τηλ. 210-529-4852/4835 
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Δ I A K H P Y Ξ H 

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη Συντήρηση Πρασίνου του Περιβάλλοντος 

χώρου βορείου τμήματος του Γ.Π.Α. για δύο (2) έτη.  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 

 Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης». 

 Το Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

και άλλες διατάξεις και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

 Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄). 

 Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες 

Διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄). 

 Το ΠΔ 496/1974, όπως ισχύει, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄). 

 Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`). 
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 Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 

«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄). 

 Τον N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων 

", άρθρο 4, παραγ. 6 (ΦEK 234 A’). 

 Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά). 

 Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

 Το άρθρο 4 παρ. 6 του N.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων 

Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων». 

 Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις 

Συναφών Θεμάτων». 

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 To Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

18ης Ιουλίου 1992». 

 Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 

του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014. 

 Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για 

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/8-11-2017) και τις διάτάξεις του άρθρου 

107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) 

 Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 

χρημοτοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας» 

 Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει 

σήμερα. 

 Το Ν. 4281/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 
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 τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 Τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων » 
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 Το Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α’/25.04.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’/03.05.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις 

Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 των 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. 

 Την από 01.07.2021 (Συνεδρία 4η/01.07.2021 - ΑΔΑ: 6ΤΙ146Ψ8Ζ6-Υ3Ζ) απόφαση του Δ.Σ. του 

Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγκρισης προκήρυξης Συνοπτικού 

διαγωνισμού και έγκρισης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης καθώς και 

έγκριση του προϋπολογισμού της δαπάνης. 

 Την αριθμ. Πρωτ. 408/06.07.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘ9Ρ46Ψ8Ζ6-2ΚΝ) 

 Την αριθμ. Πρωτ. 408/06.07.2021 Απόφαση Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΠΞΚ46Ψ8Ζ6-ΘΧΔ) 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Πρασίνου Περιβάλλοντος χώρου βορείου 

τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» για δύο (2) έτη από τις 11.12.2021 ή από την ακριβή ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). CPV: 77310000-6 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των # 59.900,00 #  (Πενήντα εννέα χιλιάδων, 

εννιακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ  24% # € 14.376,00 # (Δέκα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα 
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έξι ευρώ) ήτοι τελικής – συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # € 74.276,00 # (Εβδομήντα τεσσάρων 

χιλιάδων, διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος σε βάρος του Κ.Α.Ε. 4122 ως 

κατωτέρω: 

 

 

2021 € 2.096,51 

2022 € 37.138,00 

2023 € 35.041,49 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό 

Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1ο όροφο στην Αίθουσα Συγκλήτου, ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.   

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  

www.aua.gr ( Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο 

Πρόγραμμα ΚΗΜΔΣ της Γ.Γ.Ε. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η προηγούμενη μέρα της 

διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών ήτοι η Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ. Οι 

προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο στο ισόγειο, 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με 

οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) στην παραπάνω διεύθυνση.  

Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο 

θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της 

προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν 

παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους  στα Ε.Λ.ΤΑ  ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές 

θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που κατατέθηκε η προσφορά στο Πρωτόκολλο του 

http://www.aua.gr/
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Πανεπιστημίου ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις επιστρέφει χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

Το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier ούτε για καθυστερήσεις 

στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν το Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 Η παρούσα διακήρυξη αφορά την συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντα χώρου του βορείου τμήματος του 

Γ.Π.Α.  

Οι υπηρεσίες που πρέπει να πραγματοποιούνται περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 

και αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς των 

συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. οπότε οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει 

στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά 

απουσιάζει το τελικό σύνολο από τις ζητούμενες εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή-προδιαγραφές η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  στο συνολικό 

– τελικό ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. μεταξύ των τεχνικά 

αποδεκτών προσφορών. 

 

1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν: 

1. Ιδιώτες γεωπόνοι πτυχιούχοι  Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

2. Εταιρείες κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου. 

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

 

1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα:  

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος.  

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 

της Ένωσης 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, 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ Α΄48). 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166). 

 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, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215). 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ως άνω 

περιπτώσεις  η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση 

Σημείωση: Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.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, 

γ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας:  

α) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος 

παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος 

αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη 

από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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α) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό φορέα 

των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 (διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). 

β) Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του 

διαγωνισμού.  

δ) Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν.4412/2016, η οποία δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.  

ε) Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.  

στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

η) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ως άνω 

περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας 

σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα 

για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να 
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επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.  

Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη 

του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκεια του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του 

εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από 

τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73.  

Η διαδικασία αποκλεισμού προβλέπεται στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα ως 

άνω αναφερόμενα, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους 

δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν Πρωτότυπο - Αντίγραφο πλην των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

   

 Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 441/20.07.2021 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 03 Αυγούστου 2021 

«Στοιχεία αποστολέα» 

 

Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους  

τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και 

την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών των προσφορών μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α' 

188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107, παρ 17 του 

Ν. 4497/2017).   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημερολογιακές ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα 

του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται 

σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 

οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό 

διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης 

ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία 

με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους  

στα Ε.Λ.ΤΑ  ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την 

Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

περιέχει τα εξής: 
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 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπόδειγμα 

της οποίας αναφέρεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2% 

επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με 

την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο 

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 Συμπληρωμένο το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών, το οποίο πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, με 

πρωτότυπη υπογραφή. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συνοδεύει ως 

αναπόσπαστο κομμάτι την παρούσα διακήρυξη σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο αλλά και 

σε μορφή xml προκειμένου να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες μέσα από το παρακάτω 

link: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ Τα εν λόγω αρχεία του ΕΕΕΣ βρίσκονται αναρτημένα 

με τα υπόλοιπα σχετικά αρχεία της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών https://www2.aua.gr/el (Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις Διαγωνισμών) ( 

https://docs.aua.gr/viewannouncements?term_node_tid_depth=134&term_node_tid_depth_1=1

1&date_filter[min][date]=&date_filter[max][date]= ) 

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του ανωτέρου εντύπου, όσον αφορά το Μέρος III A., πρέπει να 

υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό αναφορικά με το πρόσωπο του εν λόγω εκπροσώπου και ιδίως:  

Α) για τις εταιρίες Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. και Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές,  

Β) για τις εταιρίες Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2017 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://www2.aua.gr/el
https://docs.aua.gr/viewannouncements?term_node_tid_depth=134&term_node_tid_depth_1=11&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=&date_filter%5bmax%5d%5bdate
https://docs.aua.gr/viewannouncements?term_node_tid_depth=134&term_node_tid_depth_1=11&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=&date_filter%5bmax%5d%5bdate
ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 441/20.07.2021 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 14 από 59 
 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.    

Σχετικά με τη συμπλήρωση του μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α: Γενική 

Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

IV. 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

αναφέρονται: 

 τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε 

διάστημα εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν. 

4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

προμηθειών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος, οικονομικού φορέα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ 

ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο 

Διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο) καθώς και οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτει/δικαιολογείται η δραστηριότητα της Εταιρείας π.χ. ΚΑΔ Εφορίας). Τα ανάλογα 

δικαιολογητικά και για την συμμετοχή των φυσικών προσώπων (Σύσταση Εταιρείας, κλπ) 

 Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και τυχόν μεταβολές, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο 

οικονομικός φορέας όπου θα βεβαιώνεται το επάγγελμά καθώς και το αντικείμενο της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και αφετέρου θα αναγράφεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν 

χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). 
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β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου περιέχει την 

τεχνική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα της από τον νόμιμο/-ους 

εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. Η τεχνική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον 

νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους 

φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην 

παρούσα διακήρυξη και θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων 

και τα στοιχεία του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α». Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 

αναφέρει τιμές για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του οικονομικού φορές απαιτείται στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς να περιέχονται και τα εξής: 

 

Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται με τους παρακάτω όρους: 

- δύο (2) τουλάχιστον σχετικές με την παρούσα συμβάσεις, που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία (όχι 

αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενος από κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης αυτών, καθώς και τα σχετικά παραστατικά πληρωμής (τιμολόγια, αποδείξεις), 

- ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, σε ισχύ με την τελευταία απόδειξη εξόφλησης, 

το οποίο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα επικαιροποιηθεί με την εργολαβία του Γ.Π.Α. και θα 

προσκομιστεί αντίγραφό του. 

 

- κατάσταση με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και εργαλεία για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωσης 

των εργασιών του έργου. 

 

- κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, απασχολούν τουλάχιστον τρία (3) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό, 

ειδικευμένο – έμπειρο σε ανάλογες εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης πρασίνου, στο χειρισμό των 

σχετικών μηχανημάτων που απαιτούνται για τις εν λόγω εργασίες, καθώς και έναν τουλάχιστον (1) 

επιβλέποντα πτυχιούχο Γεωτεχνικό (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Δασολόγος ή Δασοπόνος). 

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσει ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια 

υπηρεσία (Ε7, ΑΠΔ ή άλλο) που θα αποδεικνύει ότι πράγματι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο 

προσωπικό, πτυχίο Γεωτεχνικού (ΠΕ ή ΤΕ) και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να εγγυάται για την εμπειρία 

των ατόμων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου, σε ανάλογα έργα και όσον αφορά στον 
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χειρισμό των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 

  

Για την ορθή εκτέλεση του έργου απαιτείται σε καθημερινή βάση δύο (2) άτομα  και σε περιπτώσεις που 

οι εργασίες απαιτούν παραπάνω άτομα, ο εργολήπτης θα πρέπει να φροντίζει αναλόγως. 

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των 

στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Τέλος, ο εργολήπτης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των φυτικών 

υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες που αναφέρονται στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως τα έξοδα για κάδους ή φορτηγά τύπου αρπάγης.  

Τα παραπάνω απαιτούμενα προσκομίζονται στο υποφάκελο τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων.  

Ανάθεση σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης δεν επιτρέπεται, 

εφόσον δεν διαιρείται και σε τμήματα για την ανάθεσή της. 

Ο εργολήπτης, επιβαρύνεται με τη συντήρηση του ίδιου μηχανολογικού εξοπλισμού και επιμελείται την 

καλή λειτουργία του. 

 

1. Ο Εργολήπτης επίσης, υποχρεούται, με σκοπό την ορθή εκτέλεση των εργασιών, να συμμορφώνεται σε 

κάθε υπόδειξη της Αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου) 

και του Τμήματος Κηποτεχνίας του Πανεπιστημίου. 

 

2.  Παράλληλα, απαιτείται ο Εργολήπτης να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι 

επισκέφτηκε τους χώρους πρασίνου που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, έλαβε γνώση 

των επί τόπου συνθηκών και αποδέχεται πλήρως: α) τους όρους της προκήρυξης και β) τη 

συμμόρφωση τους με τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή- προδιαγραφές της 

υπηρεσίας. 

 

3. Είναι υποχρέωση του Εργολήπτη να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του φυτικού κεφαλαίου 

στους χώρους ευθύνης του και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρησή του, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την 

κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη λειτουργικότητα του χώρου και την αισθητική 

του βελτίωση. 

 

4. Η δαπάνη για λιπάσματα,  φυτοπροστατευτικά προϊόντα, φυτοχώματα και φυτά, εφόσον αυτή κριθεί 

αναγκαία, θα βαρύνει το Γ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να επισκεφθούν το 

Πανεπιστήμιο ώστε να λάβουν γνώση των χώρων συντήρησης - διαμόρφωσης του Ιδρύματος, καθώς και 

των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν σ' αυτό σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η 

ημερομηνία αυτή ορίζεται αυστηρά ως η Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 09:30 π.μ. Το σημείο συνάντησης 
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των ενδιαφερομένων ώστε να ξεκινήσει η ξενάγηση στους χώρους ορίζεται το ισόγειο του Κεντρικού 

Κτιρίου του Ιδρύματος που βρίσκεται επί της Ιερά Οδού 75 μπροστά από το ATM της Εθνικής Τράπεζας. 

Αρμόδιος υπάλληλος έχει ορισθεί ο κος Αναγνωσταράς Ιωάννης με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210 

5294935. Να επισημανθεί ότι η μη επίσκεψη στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού από τον εν λόγω διαγωνισμό. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να 

έχουν μαζί τους την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν προκειμένου να σφραγίσουν και να 

υπογράψουν ειδική κατάσταση της Υπηρεσίας όπου θα δηλώνεται, η παρουσία τους.  

Όπου απαιτούνται υπογραφές σε υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, αυτές υπογράφονται κατά 

περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε 

από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται σε 

επιστολόχαρτο της συμμετέχουσας Εταιρείας, η οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 

από τον διαγωνιζόμενο. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, 

σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα και να περιέχει ευκρινώς τα κατωτέρω: 

 

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

 Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη συνολική προσφερόμενη τιμή  

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

 

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος 

της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε 

περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης 

από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.     

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, προσφοράς, όπου τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το εν λόγω χαμηλό επίπεδό της τιμής ή του 

κόστους που προτείνεται, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα απόρριψής της, βάσει και των 

άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ. Στο 

διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορά στην οποία δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

2.4 ΤΙΜΕΣ  

Οι τιμές των υπηρεσιών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των υπηρεσιών, 

θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή 

αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, προσφοράς, όπου τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το εν λόγω χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 

κόστους που προτείνεται, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα απόρριψής της, βάσει και των άρθρων 88 

και 89 του Ν.4412/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.  
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 117 

του Ν. 4412/2016. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

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

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής: 

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο 

με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη 

συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, 

που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη 

διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.  

Όλοι οι φάκελοι και τα περιεχόμενά τους μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή.   

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, 

ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 για 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 

(άρθρο 117, περίπτωση 4  του Ν. 4412/2016). 

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α., όλα τα 

σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και το/τα πρακτικά διενέργειας του. 

      

3.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 
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Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται 

ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 

4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί σε 

κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) 

αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή β) 

κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις πληροφοριών και 

δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα από έγγραφό του 

(Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016). 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού 

Ταμείου του Γ.Π.Α. η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά της απόφασης αυτή χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2017, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 30, 31, 32 και 33 του Ν. 4497/2017.  

 

3.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την απόφαση του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε σφραγισμένο 

φάκελο τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107, παρ 19 του Ν. 

4497/2017. 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
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φορέας, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Στους υπόχρεους προσκόμισης ποινικού μητρώου προστίθενται και τα κατωτέρω πρόσωπα: α) (Για τις 

περιπτώσεις Εταιρειών Α.Ε.) τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Δ.Σ. έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώ (Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων) 

προσκόμιση ποινικού μητρώου για τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

(2) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 

μεταβολών. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

Στους υπόχρεους προσκόμισης ποινικού μητρώου προστίθενται και τα κατωτέρω πρόσωπα: α) (Για τις 

περιπτώσεις Εταιρειών Α.Ε.) τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Δ.Σ. έχει ανατεθεί το σύνολο της 

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 441/20.07.2021 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 22 από 59 
 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώ (Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων) 

προσκόμιση ποινικού μητρώου για τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 

του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).  
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Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους  στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 

την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

Γενικά τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

(Σχετικό και το  υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς τον 

χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). Αν δεν 

προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 αίτημα προς 

το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 

περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
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της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 

της διαφάνειας. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 

του άρθρου 103 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . Όσοι 

δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
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3.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε 

κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 

ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 

της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία 

θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα 

έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 

3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016 έτσι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107, παρ 25 του Ν. 4497/2017.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα γίνει σε έναν και μοναδικό ανάδοχο με βάση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο συνολικό – τελικό 

ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη, μεταξύ των 

τεχνικά αποδεκτών προσφορών.  
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Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση 

μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 

του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ 25 του Ν. 4497/2017. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

(15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, 

χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία 

λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

3.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 

με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

3.7 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του 

Ν. 4412/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017. Σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης η οποία ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της 

οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον 

μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την 

οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

διαγωνισμού σε αυτόν. 

Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. 
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Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, 

απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο ισχύος μέχρι και 

τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και να δέχεται τις υπηρεσίες συντήρησης από τον 

ανάδοχο, με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η συγκατάθεση του 

αναδόχου. 

 

4.2  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα γίνονται με τον τρόπο που ορίζονται από την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές της 

διακήρυξης και από τον επισυναπτόμενο πίνακα εργασιών της ετήσιας συντήρησης πρασίνου καθώς και  

με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου υπό την επίβλεψη - 

καθοδήγηση του Τμήματος Κηποτεχνίας. 

Η συντήρηση του πρασίνου περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του 

Αναδόχου. Τυχόν μεταφορικά κι άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και βαρύνουν το 

Ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου. Όλες οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες ασφαλίζονται με φροντίδα του Αναδόχου.  

Κατά την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται, με σκοπό την ορθή 

εκτέλεση των εργασιών, να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη της Αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Έργου (Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου). Είναι υποχρέωση του Εργολήπτη να παρακολουθεί συνεχώς 

την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την 

κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη λειτουργικότητα του χώρου και την αισθητική του 

βελτίωση. Η δαπάνη για λιπάσματα,  φυτοπροστατευτικά προϊόντα και φυτά, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία, 

θα βαρύνει το Γ.Π.Α. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους 

των υποχρεώσεών του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός 

των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

 

4.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της συντήρησης, αυτές θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου (Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου) η οποία θα ελέγχει την ορθή εκτέλεσή 

τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά 

του αναδόχου και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

Η έκδοση των πρακτικών παραλαβής θα πραγματοποιείται μηνιαίως. 
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4.4 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με επιταγή 

της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας και παραλαβής 

της, από την αρμόδια Επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού 

εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού 

του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου 

τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εφόσον εκδοθούν οι σχετικές 

ΚΥΑ. 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με 

το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017. 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Για την έκδοση και την είσπραξη των παραστατικών μετά από την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων και τη μεταφορά του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον  ανάδοχο - δικαιούχο απαιτούνται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φορολογική ενημερότητα, 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα, 

γ) Επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο πρώτος 

δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία. 

δ) Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.), 

ε) Το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι 

δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε.-Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή το 

Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για  Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από την 

συνεδρία των εταίρων. 

Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του 
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Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της 

αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση 

οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται. 

 

4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων 

και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η 

οποιουδήποτε τρίτου. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία. 

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

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. 

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

6. Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α. 

7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου 

γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% 

στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α 

σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 25 του Ν. 4497/2017 . 
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8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που 

θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

9. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της 

αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω 

καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 

10. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη 

δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Γ’ Προμηθειών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα, ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου, τηλέφωνα 

επικοινωνίας 210 529 4852 & 210 529 4835, fax 210 3471105, email loggpa@aua.gr 

 

-Ο- 

ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 

mailto:loggpa@aua.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι παρούσες  τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη συντήρηση - διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβάλλοντα 

χώρου πρασίνου του «βόρειου τμήματος» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι πρασίνου: 

 οι περιοχές  εκατέρωθεν των δυο κεντρικών δρόμων (από την είσοδο της Λ. Αθηνών και έως την 

Ιερά Οδό και αντιστρόφως)  και των κάθετων αυτών,  

 το παρτέρι στο δρόμο του μηχανουργείου Εγγείων Βελτιώσεων,  

 οι  εξωτερικοί χώροι των κτιρίων  της Φοιτητικής Λέσχης και του κτιρίου Λέσχης – Μαγειρείων, 

 οι  εξωτερικοί χώροι των Πράσινων Αμφιθεάτρων,  

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Χασιώτη, 

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Βιβλιοθήκης,  

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Δημακόπουλου και αμφιθεάτρου Καλαϊσάκη, 

 οι  εξωτερικοί  χώροι του κτιρίου Βεϊνόγλου, 

 οι χώροι πρασίνου του Εργαστηρίου της Πειραματικής Διατροφής Ζώων (πτηνοτροφείο), 

 οι χώροι πέριξ των γηπέδων τέννις, μπάσκετ και βόλλευ και βορείως έως τη ράμπα από μπετόν, 

 οι χώροι πέριξ του κτιρίου Ρουσσόπουλου και πίσω από το κτίριο έως τον μαντρότοιχο προς την 

ΕΒΓΑ και έως στο ύψος των θερμοκηπίων των εργαστηρίων, 

  οι χώροι κατά μήκος του εξωτερικού τοιχίου στα σύνορα με τη Λ. Αθηνών.  

Για τα παραπάνω επισυνάπτεται ενδεικτικό συνημμένο διάγραμμα.     

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει: 

α) εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα,  

β) εργασίες συντήρησης και φύτευσης (κατά περίπτωση) θάμνων, φυτικών φρακτών, δενδρυλλίων και 

γενικότερα φυτικού κεφαλαίου επί των παραπάνω χώρων πρασίνου, 

γ) εργασίες φυτοπροστασίας και λίπανσης, 

δ) εργασίες που αφορούν στον έλεγχο λειτουργίας και την αποκατάσταση ζημιών του αρδευτικού 

συστήματος, 

ε) εργασίες καθαριότητας των χώρων πρασίνου (ο καθαρισμός αφορά φυτικά υπολείμματα, μικρά 

αντικείμενα και αστικά απορρίμματα στους χώρους πρασίνου). 
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στ) συγκέντρωση και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από εργασίες 

συντήρησης στους εν λόγω χώρους πρασίνου, είτε με τη χρήση φορτηγών τύπου αρπάγης, είτε με 

κάδους. 

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και υπό 

την επίβλεψη - καθοδήγηση της Επιτροπής για τη Συντήρηση του Πρασίνου. 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

1. Κοπή:  

 Η κοπή του χλοοτάπητα (κοπή χλόης) θα γίνεται με όποιο μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, 

χλοοκοπτικές μηχανές – χορτοκοπτικά μηχανήματα) απαιτείται στον κάθε χώρο, σε ύψος 5-6 εκατοστά  

και όταν ο χλοοτάπητας αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά.  

 Η κοπή αφορά το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτεται με χλοοτάπητα, καθώς και την επιφάνεια 

γύρω από θάμνους, δέντρα, παρτέρια. 

  Οι επαναλήψεις και η συχνότητα των κουρεμάτων θα γίνονται βάσει του πίνακα εργασιών ετήσιας 

συντήρησης.  

 Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών μέρες και ώρες.  

 Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άμεσα, την ίδια μέρα που εκτελείται η 

εργασία και με τη λήψη απαραίτητων μέτρων ώστε να μην μένουν υπολείμματα σε διαδρόμους ή 

άλλους χώρους διέλευσης. 

 Η συγκέντρωση των υπολειμμάτων από την εργασία αυτή θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η 

Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου. 

2. Βοτάνισμα - Ζιζανιοκτονία:  

 Απομάκρυνση – εκρίζωση ξένων ανεπιθύμητων φυτικών οργανισμών (ζιζάνια), χειρονακτικά ή με χρήση  

σκευασμάτων ζιζανιοκτονίας.  

 Η συχνότητα των επεμβάσεων περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

3. Ακροτομές χλοοτάπητα:  

 Η εργασία αυτή αφορά στην κοπή τμημάτων του χλοοτάπητα που δεν είναι δυνατό να κοπούν από τις 

μηχανές κοπής, λόγω ιδιαιτερότητας της θέσης στην οποία ευρίσκονται π.χ. περιμετρικές ζώνες σε 

κράσπεδα, ζώνες γύρω από δέντρα, κτλ. 
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 Η εργασία εκτελείται με χρήση κατάλληλου βενζινοκίνητου μηχανήματος. 

 Τα υπολείμματα από την εργασία αυτή θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και η 

συγκέντρωσή τους θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου, εντός του 

Πανεπιστημίου. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων ανά έτος, περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

4. Λίπανση:  

 Η εφαρμογή των λιπάνσεων θα πραγματοποιείται επιφανειακά, ανάλογα με την εποχή του έτους, τις 

θρεπτικές ανάγκες του χλοοτάπητα και τη σύνθεση του εκάστοτε λιπάσματος. 

 Η προμήθεια σκευασμάτων, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη, θα γίνεται κατόπιν ενεργειών του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και βάσει των υποδείξεων της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου. Ο ανάδοχος 

δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

5. Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών:  

 Η εργασία αυτή προβλέπει προληπτικούς ή κατασταλτικούς ψεκασμούς με κατάλληλα κατά περίπτωση 

φυτοφάρμακα και με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων ανά έτος, περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

6. Καθαρισμός:  

 Περιλαμβάνει την απομάκρυνση από τις επιφάνειες του χλοοτάπητα, οποιουδήποτε απορρίμματος ή 

φυτικού υπολείμματος. 

 Τα φυτικά υπολείμματα θα απομακρύνονται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης 

Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου, όπου ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάδο τον οποίο και 

θα απομακρύνει με δικά του έξοδα, άμεσα. Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα, αυτά θα 

τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία εντός του Πανεπιστημίου. 

Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

1) Κλαδεύσεις:  

 Αφορά θάμνους και δενδρύλλια με ύψος κόμης έως και 4 μέτρα και εκτελείται ανάλογα το είδος, την 

ηλικία, την ανάπτυξη και τον σκοπό που επιδιώκεται . 

 Περιλαμβάνει: 

 κοπή ξερών (νεκρών) δέντρων, 

 κοπή ξερών (νεκρών) κλάδων, 
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 μείωση του βάρους και του όγκου βλαστών και κλάδων που έχουν τραύματα και πληγές, 

 αραίωση της κόμης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός της φυλλώδους επιφάνειας στο 

εσωτερικό του δέντρου και κατ’ αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.  

 Η κλάδευση των δέντρων χαμηλού ή μέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και 

κορυφολόγηση των λαίμαργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευση τους. 

 Δεν πρέπει να απομακρύνεται περισσότερο του 30% της κόμης παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται για 

λόγους μείωσης της επικινδυνότητας του δένδρου. 

 Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το δένδρο να μην χάσει τη φυσιολογική 

φόρμα και το σχήμα του. 

 Η κλάδευση υγιών δένδρων θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του ληθάργου. Οποιαδήποτε 

παρέκκλιση θα γίνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου, ενώ ο παραπάνω 

χρονικός περιορισμός δεν αφορά τα νεκρά (ξερά) δένδρα ή τους νεκρούς (ξερούς). 

 Το κλάδεμα των δένδρων θα πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλου κάθε φορά κοπτικού μηχανήματος 

ή εργαλείου, από ειδικευμένο προσωπικό και υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση, όπου αυτή κρίνεται 

απαραίτητη, της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου. 

 Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται και να διατηρούνται ακονισμένα. 

Θα πρέπει ανάλογα με το μέγεθος της τομής να γίνεται χρήση και του αντίστοιχου εργαλείου. 

 Τα υπολείμματα από την εργασία αυτή θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και η 

συγκέντρωσή τους θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

 

2) Βοτάνισμα:  

 Αφορά την εκρίζωση και απομάκρυνση αυτοφυούς ετήσιας βλάστησης (ζιζανίων) μεταξύ των φυτών για 

να επιτευχθεί ο καθαρισμός των χώρων. Η παραπάνω εργασία θα γίνεται με οποιοδήποτε μέσο (με τα 

χέρια ή με μηχανικά μέσα). 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

3) Λίπανση:  

 Η εφαρμογή του είδους των λιπάνσεων θα γίνεται επιφανειακά, με τη χρήση κατάλληλου κατά 

περίπτωση σκευάσματος και σε ποσότητες ανάλογα με το είδος του φυτού, την εποχή του έτους, τις 

θρεπτικές ανάγκες και τη σύνθεση του σκευάσματος. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

 Τα σκευάσματα για την εφαρμογή θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο κατόπιν αιτήματος του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

4) Φυτοπροστασία:  

 Θα γίνεται προληπτικά όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών ή εμφάνισης εχθρών, π.χ. 

τριανταφυλλιές, κουπρεσσοκυπάρισσοι, ευώνυμα, κ.τ.λ. ή θεραπευτικά όταν εμφανίζεται ασθένεια, με 
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εφαρμογή κατάλληλου μυκητοκτόνου ή εντομοκτόνου σκευάσματος και με χρήση βενζινοκίνητου 

ψεκαστικού μηχανήματος. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το εργαζόμενο προσωπικό, 

τους φοιτητές, τους επισκέπτες, την πανίδα και τα έντομα της περιοχής. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών.  

 Τα σκευάσματα για την εφαρμογή θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο κατόπιν αιτήματος του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

5) Καθαρισμός:  

 Περιλαμβάνει την απομάκρυνση οποιουδήποτε απορρίμματος ή φυτικού υπολείμματος κάτω και γύρω 

από τα δένδρα και τους θάμνους. 

 Τα φυτικά υπολείμματα θα απομακρύνονται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης 

Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου, όπου ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάδο τον οποίο και 

θα απομακρύνει με δικά του έξοδα, άμεσα. Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα, αυτά θα 

τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία εντός του Πανεπιστημίου. 

Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ 

 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα αφορούν στο κλάδεμα και τη 

φυτοπροστασία των φοινικοειδών (κάθε ύψους), που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα του Πανεπιστημίου 

και βάσει του πίνακα εργασιών.  

 Αναφορικά με τους ψηλούς φοίνικες, όπου είναι απαραίτητη η χρήση καλαθοφόρου οχήματος, οι 

εργασίες κλαδέματος και φυτοπροστασίας θα γίνονται βάσει του συνημμένου πίνακα εργασιών και 

κατόπιν υποδείξεως της επιτροπής συντήρησης πρασίνου. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το εργαζόμενο προσωπικό, 

τους φοιτητές, τους επισκέπτες, την πανίδα και τα έντομα της περιοχής. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη σχετική τεχνογνωσία σε θέματα φυτοπροστασίας  και κοπής φοινίκων, 

για τον περιορισμό  και την εξάλειψη προσβολών  από εχθρούς. 

 Τα υπολείμματα από την κοπή ή το κλάδεμα,  θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η 

εργασία με ευθύνη του αναδόχου. 

 Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο και ο ανάδοχος δεν θα 

επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος αγοράς τους.  

Δ) ΠΟΤΙΣΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει καθημερινά ώστε να ποτίζονται επαρκώς και βάσει πάντα την εποχή και 

τις ανάγκες των φυτών, όλο το φυτικό κεφάλαιο που αφορά το χώρο ευθύνης του. 
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Συγκεκριμένα: 

Καθημερινά: θα πρέπει να ελέγχονται οι ανάγκες των φυτών σε πότισμα και κατόπιν να παρακολουθείται 

η ορθή λειτουργία του ποτιστικού συστήματος. 

Σε περίπτωση που το ποτιστικό σύστημα δεν επαρκή και απαιτείται πότισμα με λάστιχο ή δια χειρός με 

ποτιστήρι, ο εργολήπτης θα πρέπει να φροντίζει αναλόγως. 

Έλεγχος λειτουργίας: εβδομαδιαίως θα ελέγχονται οι εγκαταστημένοι προγραμματιστές ποτίσματος και 

θα ρυθμίζονται οι ενάρξεις και οι χρόνοι ποτίσματος, ανάλογα με την εποχή του έτους και τις επικρατούσες 

κλιματικές συνθήκες καθώς και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Κηποτεχνίας. 

Το σύστημα αυτόματου ποτίσματος παραδίδεται στον εργολήπτη την ημέρα ανάληψης εργασιών και 

καταγράφονται τυχόν ζημιές ή ελλείψεις. 

Αποκατάσταση ζημιών 

  βλάβες στο αυτόματο ποτιστικό σύστημα που προκαλούνται κατά την εκτέλεση εργασιών από τον 

ανάδοχο αποτελούν ευθύνη του αναδόχου που οφείλει να τις αποκαθιστά άμεσα αναλαμβάνοντας το 

κόστος εργασίας και ανταλλακτικών που θα προκύψουν. 

 βλάβες που τυχόν υπάρχουν κατά την ημέρα παράδοσης του έργου, αποτελούν ευθύνη του 

Πανεπιστημίου και καλύπτονται από αυτό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Κηποτεχνίας. 

3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αφορούν: 

a. εργασίες διαμόρφωσης κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων έως και 4 μέτρα, μεμονωμένων ή σε 

στοίχιση  (μπορντούρες) με σκοπό το σχηματισμό τους και τη μείωση τους ύψους τους  

b. εργασίες καθαρισμού – απομάκρυνσης απορριμμάτων αλλά και συσσωρευμένων φύλλων και φυτικών 

υπολειμμάτων, στη βάση και περιμετρικά της κόμης των θάμνων και των δένδρων , 

c. εργασίες κλαδέματος και διαμόρφωσης κόμης χαμηλών δένδρων έως και 4 μέτρα, όπου αυτό κριθεί 

απαραίτητο, 

d. εργασίες κοπής ξερών θάμνων και αποκατάστασή τους με τη φύτευση νέων, 

e. φύτευση νέων φυτών  (θάμνοι και δένδρα) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Τα υπολείμματα από τις ανωτέρω εργασίες (γκαζόν, κλαδιά, κλπ), θα συγκεντρώνονται την ίδια μέρα που 

εκτελείται η εργασία σε χώρο που θα υποδείξει το Τμήμα Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος θα φροντίζει για την 

απομάκρυνσή τους από το Πανεπιστήμιο άμεσα μετά το πέρας των εργασιών. 
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Οι εν λόγω εργασίες αφορούν στο σύνολο του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου που αναφέρεται παραπάνω 

και η εκτέλεσή τους θα γίνεται υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση του Τμήματος Κηποτεχνίας.  

 

Η προμήθεια φυτών, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη, θα γίνεται κατόπιν ενεργειών του Τμήματος 

Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

  

Οι παραπάνω εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου πρασίνου, θα πρέπει να εκτελεστούν με την 

ανάληψη εργασιών από τον ανάδοχο και σύμφωνα με τη σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία,  εφόσον 

βέβαια οι καιρικές συνθήκες και η εποχή το επιτρέπει.  

  

 

 

Η Συντάξασα των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

 

Χριστίνα Μιγκίρου 

ΠΕ Γεωπόνων 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105294935 

Email.  cmigirou@aua.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ.

Α. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

1. Κοπή χλοοτάπητα 2 ΚΟΠΕΣ 2 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ

2. Βοτάνισμα - Ζιζανιοκτονία - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - - ΝΑΙ ΝΑΙ - -

3. Κάθετος κοπή χλοοτάπητα - - - - - - - - - ΝΑΙ - -

4. Aκροτομές χλοοτάπητα 2 ΚΟΠΕΣ 2 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ

5.
Λίπανση ψυχρόφιλου 

χλοοτάπητα
- - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - ΝΑΙ - - -

6. Καταπολέμηση ασθενειών - - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - -

7. Καθαριότητα 2 ΦΟΡΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ

Β. ΘΑΜΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ

8. Κλαδεύσεις θάμνων - δενδριλίων - - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - - ΝΑΙ - -

9. Βοτάνισμα - ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ -

10. Λίπανση - - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - ΝΑΙ - - -

11. Φυτοπροστασία - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - -

12. Καθαριότητα 2 ΦΟΡΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ

13. Ζιζανιοκτονία - - - - - ΝΑΙ - - - - - -

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

14α. Φυτοπροστασία - - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - -

14β. Κλάδεμα - - - - - - - - - - ΝΑΙ -

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

15. Έλεγχος λειτουργίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

16. Αποκατάσταση ζημιών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………… 2021 

 

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός μεν το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(καλούμενο εφ’ εξής Γ.Π.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα) με Α.Φ.Μ. 

090042651 και Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ειδικού 

Ταμείου του Γ.Π.Α. και Πρύτανη Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Ε. Κίντζιο, και αφετέρου της εταιρείας με την 

επωνυμία ………………………………….  και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της 

Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «ανάδοχος») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., 

Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από 

τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ …………….., 

 

αφού έλαβαν υπόψη: 

 

Την από ...................... 2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία…………..), με 

την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 441/20.07.2021 συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου βορείου 

τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1,  στο όνομα 

του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους, ο οποίος  στο εξής, θα αποκαλείται για συντομία “ανάδοχος”. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, 

τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

1. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ 

Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει το έργο «Συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου βορείου 

τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» σύμφωνα με την από ---/---/2021 προσφορά 

του:
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Η συνολική δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………….. ευρώ (€……………) - (καθαρή 

αξία: €…………. – Φ.Π.Α. €……………..).  

 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα γίνονται με τον τρόπο που ορίζονται από την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές της 

διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης καθώς και από τον επισυναπτόμενο πίνακα εργασιών της ετήσιας 

συντήρησης πρασίνου καθώς και  με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου στη διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση του Τμήματος Κηποτεχνίας. 

Η συντήρηση του πρασίνου περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του 

Αναδόχου. Τυχόν μεταφορικά κι άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και βαρύνουν το 

Ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου. Όλες οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες ασφαλίζονται με φροντίδα του Αναδόχου.  

Κατά την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται, με σκοπό την ορθή 

εκτέλεση των εργασιών, να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη της Αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Έργου (Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου). 

Είναι υποχρέωση του Εργολήπτη να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει 

στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται 

θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη 

λειτουργικότητα του χώρου και την αισθητική του βελτίωση. 

Η δαπάνη για λιπάσματα,  φυτοπροστατευτικά προϊόντα και φυτά, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία, θα 

βαρύνει το Γ.Π.Α. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών 

του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της συντήρησης, αυτές θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου (Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου) η οποία θα ελέγχει την ορθή εκτέλεσή 

τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά 

του αναδόχου και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

Η έκδοση των πρακτικών παραλαβής θα πραγματοποιείται μηνιαίως. 
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4. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με μεταφορά 

του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μετά την διαπίστωση 

εκτέλεσης της υπηρεσίας και παραλαβής της από την αρμόδια Επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού 

του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου 

τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εφόσον εκδοθούν οι σχετικές 

ΚΥΑ. 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με 

το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Για την έκδοση και την είσπραξη των παραστατικών μετά από την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων και τη μεταφορά του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον  ανάδοχο - δικαιούχο απαιτούνται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φορολογική ενημερότητα, 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα, 

γ) Επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο πρώτος 

δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία. 

δ) Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.), 

ε) Το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι 

δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε.-Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή το 

Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για  Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από την 

συνεδρία των εταίρων. 

Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του 
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Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση όμως 

εντυπωσιακών αλλαγών των τιμών των πρώτων υλών και κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης αναφοράς του 

αναδόχου και έγκρισής της από το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. θα υπάρχει δυνατότητα 

αναπροσαρμογής της τιμής αγοράς. 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της 

αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση 

οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται. 

 

5. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφή της δηλαδή από ---/---/2021 

μέχρι την ---/---/2023. 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο ισχύος μέχρι και 

τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους 

όρους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η συγκατάθεση του αναδόχου. 

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή 

Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του 

Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε 

περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με 

την ανάδοχο Εταιρεία. 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

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. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου. 
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 Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α. 

 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου 

γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του 

Παραρτήματος Α σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 25 του Ν. 4497/2017. 

 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση 

που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα 

δικάζουν αμετάκλητα. 

 Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της 

αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω 

καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν 

ευθύνεται. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι παρούσες  τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη συντήρηση - διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβάλλοντα 

χώρου πρασίνου του «βόρειου τμήματος» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι πρασίνου: 

 οι περιοχές  εκατέρωθεν των δυο κεντρικών δρόμων (από την είσοδο της Λ. Αθηνών και έως την 

Ιερά Οδό και αντιστρόφως)  και των κάθετων αυτών,  

 το παρτέρι στο δρόμο του μηχανουργείου Εγγείων Βελτιώσεων,  

 οι  εξωτερικοί χώροι των κτιρίων  της Φοιτητικής Λέσχης και του κτιρίου Λέσχης – Μαγειρείων, 

 οι  εξωτερικοί χώροι των Πράσινων Αμφιθεάτρων,  

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Χασιώτη, 

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Βιβλιοθήκης,  

 οι  εξωτερικοί χώροι του κτιρίου Δημακόπουλου και αμφιθεάτρου Καλαϊσάκη, 

 οι  εξωτερικοί  χώροι του κτιρίου Βεϊνόγλου, 

 οι χώροι πρασίνου του Εργαστηρίου της Πειραματικής Διατροφής Ζώων (πτηνοτροφείο), 

 οι χώροι πέριξ των γηπέδων τέννις, μπάσκετ και βόλλευ και βορείως έως τη ράμπα από μπετόν, 

 οι χώροι πέριξ του κτιρίου Ρουσσόπουλου και πίσω από το κτίριο έως τον μαντρότοιχο προς την 

ΕΒΓΑ και έως στο ύψος των θερμοκηπίων των εργαστηρίων, 

  οι χώροι κατά μήκος του εξωτερικού τοιχίου στα σύνορα με τη Λ. Αθηνών.  

Για τα παραπάνω επισυνάπτεται ενδεικτικό συνημμένο διάγραμμα.     

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει: 

α) εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα,  

β) εργασίες συντήρησης και φύτευσης (κατά περίπτωση) θάμνων, φυτικών φρακτών, δενδρυλλίων και 

γενικότερα φυτικού κεφαλαίου επί των παραπάνω χώρων πρασίνου, 

γ) εργασίες φυτοπροστασίας και λίπανσης, 

δ) εργασίες που αφορούν στον έλεγχο λειτουργίας και την αποκατάσταση ζημιών του αρδευτικού 

συστήματος, 

ε) εργασίες καθαριότητας των χώρων πρασίνου (ο καθαρισμός αφορά φυτικά υπολείμματα, μικρά 

αντικείμενα και αστικά απορρίμματα στους χώρους πρασίνου). 
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στ) συγκέντρωση και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από εργασίες 

συντήρησης στους εν λόγω χώρους πρασίνου, είτε με τη χρήση φορτηγών τύπου αρπάγης, είτε με 

κάδους. 

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και υπό 

την επίβλεψη - καθοδήγηση της Επιτροπής για τη Συντήρηση του Πρασίνου. 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

7. Κοπή:  

 Η κοπή του χλοοτάπητα (κοπή χλόης) θα γίνεται με όποιο μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, 

χλοοκοπτικές μηχανές – χορτοκοπτικά μηχανήματα) απαιτείται στον κάθε χώρο, σε ύψος 5-6 εκατοστά  

και όταν ο χλοοτάπητας αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά.  

 Η κοπή αφορά το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτεται με χλοοτάπητα, καθώς και την επιφάνεια 

γύρω από θάμνους, δέντρα, παρτέρια. 

  Οι επαναλήψεις και η συχνότητα των κουρεμάτων θα γίνονται βάσει του πίνακα εργασιών ετήσιας 

συντήρησης.  

 Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών μέρες και ώρες.  

 Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άμεσα, την ίδια μέρα που εκτελείται η 

εργασία και με τη λήψη απαραίτητων μέτρων ώστε να μην μένουν υπολείμματα σε διαδρόμους ή 

άλλους χώρους διέλευσης. 

 Η συγκέντρωση των υπολειμμάτων από την εργασία αυτή θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η 

Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου. 

8. Βοτάνισμα - Ζιζανιοκτονία:  

 Απομάκρυνση – εκρίζωση ξένων ανεπιθύμητων φυτικών οργανισμών (ζιζάνια), χειρονακτικά ή με χρήση  

σκευασμάτων ζιζανιοκτονίας.  

 Η συχνότητα των επεμβάσεων περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

9. Ακροτομές χλοοτάπητα:  

 Η εργασία αυτή αφορά στην κοπή τμημάτων του χλοοτάπητα που δεν είναι δυνατό να κοπούν από τις 

μηχανές κοπής, λόγω ιδιαιτερότητας της θέσης στην οποία ευρίσκονται π.χ. περιμετρικές ζώνες σε 

κράσπεδα, ζώνες γύρω από δέντρα, κτλ. 

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 441/20.07.2021 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 48 από 59 
 

 Η εργασία εκτελείται με χρήση κατάλληλου βενζινοκίνητου μηχανήματος. 

 Τα υπολείμματα από την εργασία αυτή θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και η 

συγκέντρωσή τους θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου, εντός του 

Πανεπιστημίου. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων ανά έτος, περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

10. Λίπανση:  

 Η εφαρμογή των λιπάνσεων θα πραγματοποιείται επιφανειακά, ανάλογα με την εποχή του έτους, τις 

θρεπτικές ανάγκες του χλοοτάπητα και τη σύνθεση του εκάστοτε λιπάσματος. 

 Η προμήθεια σκευασμάτων, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη, θα γίνεται κατόπιν ενεργειών του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και βάσει των υποδείξεων της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου. Ο ανάδοχος 

δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

11. Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών:  

 Η εργασία αυτή προβλέπει προληπτικούς ή κατασταλτικούς ψεκασμούς με κατάλληλα κατά περίπτωση 

φυτοφάρμακα και με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων ανά έτος, περιγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης. 

12. Καθαρισμός:  

 Περιλαμβάνει την απομάκρυνση από τις επιφάνειες του χλοοτάπητα, οποιουδήποτε απορρίμματος ή 

φυτικού υπολείμματος. 

 Τα φυτικά υπολείμματα θα απομακρύνονται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης 

Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου, όπου ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάδο τον οποίο και 

θα απομακρύνει με δικά του έξοδα, άμεσα. Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα, αυτά θα 

τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία εντός του Πανεπιστημίου. 

Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

6) Κλαδεύσεις:  

 Αφορά θάμνους και δενδρύλλια με ύψος κόμης έως και 4 μέτρα και εκτελείται ανάλογα το είδος, την 

ηλικία, την ανάπτυξη και τον σκοπό που επιδιώκεται . 

 Περιλαμβάνει: 

 κοπή ξερών (νεκρών) δέντρων, 

 κοπή ξερών (νεκρών) κλάδων, 
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 μείωση του βάρους και του όγκου βλαστών και κλάδων που έχουν τραύματα και πληγές, 

 αραίωση της κόμης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός της φυλλώδους επιφάνειας στο 

εσωτερικό του δέντρου και κατ’ αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.  

 Η κλάδευση των δέντρων χαμηλού ή μέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και 

κορυφολόγηση των λαίμαργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευση τους. 

 Δεν πρέπει να απομακρύνεται περισσότερο του 30% της κόμης παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται για 

λόγους μείωσης της επικινδυνότητας του δένδρου. 

 Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το δένδρο να μην χάσει τη φυσιολογική 

φόρμα και το σχήμα του. 

 Η κλάδευση υγιών δένδρων θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του ληθάργου. Οποιαδήποτε 

παρέκκλιση θα γίνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου, ενώ ο παραπάνω 

χρονικός περιορισμός δεν αφορά τα νεκρά (ξερά) δένδρα ή τους νεκρούς (ξερούς). 

 Το κλάδεμα των δένδρων θα πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλου κάθε φορά κοπτικού μηχανήματος 

ή εργαλείου, από ειδικευμένο προσωπικό και υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση, όπου αυτή κρίνεται 

απαραίτητη, της Επιτροπής Συντήρησης Πρασίνου. 

 Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται και να διατηρούνται ακονισμένα. 

Θα πρέπει ανάλογα με το μέγεθος της τομής να γίνεται χρήση και του αντίστοιχου εργαλείου. 

 Τα υπολείμματα από την εργασία αυτή θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και η 

συγκέντρωσή τους θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης Πρασίνου. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

 

7) Βοτάνισμα:  

 Αφορά την εκρίζωση και απομάκρυνση αυτοφυούς ετήσιας βλάστησης (ζιζανίων) μεταξύ των φυτών για 

να επιτευχθεί ο καθαρισμός των χώρων. Η παραπάνω εργασία θα γίνεται με οποιοδήποτε μέσο (με τα 

χέρια ή με μηχανικά μέσα). 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

8) Λίπανση:  

 Η εφαρμογή του είδους των λιπάνσεων θα γίνεται επιφανειακά, με τη χρήση κατάλληλου κατά 

περίπτωση σκευάσματος και σε ποσότητες ανάλογα με το είδος του φυτού, την εποχή του έτους, τις 

θρεπτικές ανάγκες και τη σύνθεση του σκευάσματος. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών ετήσιας συντήρησης.  

 Τα σκευάσματα για την εφαρμογή θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο κατόπιν αιτήματος του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

9) Φυτοπροστασία:  

 Θα γίνεται προληπτικά όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών ή εμφάνισης εχθρών, π.χ. 

τριανταφυλλιές, κουπρεσσοκυπάρισσοι, ευώνυμα, κ.τ.λ. ή θεραπευτικά όταν εμφανίζεται ασθένεια, με 
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εφαρμογή κατάλληλου μυκητοκτόνου ή εντομοκτόνου σκευάσματος και με χρήση βενζινοκίνητου 

ψεκαστικού μηχανήματος. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το εργαζόμενο προσωπικό, 

τους φοιτητές, τους επισκέπτες, την πανίδα και τα έντομα της περιοχής. 

 Η συχνότητα των επεμβάσεων αναγράφεται στον πίνακα εργασιών.  

 Τα σκευάσματα για την εφαρμογή θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο κατόπιν αιτήματος του 

Τμήματος Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

10) Καθαρισμός:  

 Περιλαμβάνει την απομάκρυνση οποιουδήποτε απορρίμματος ή φυτικού υπολείμματος κάτω και γύρω 

από τα δένδρα και τους θάμνους. 

 Τα φυτικά υπολείμματα θα απομακρύνονται σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή Συντήρησης 

Πρασίνου, εντός του Πανεπιστημίου, όπου ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάδο τον οποίο και 

θα απομακρύνει με δικά του έξοδα, άμεσα. Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα, αυτά θα 

τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία εντός του Πανεπιστημίου. 

Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ 

 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα αφορούν στο κλάδεμα και τη 

φυτοπροστασία των φοινικοειδών (κάθε ύψους), που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα του Πανεπιστημίου 

και βάσει του πίνακα εργασιών.  

 Αναφορικά με τους ψηλούς φοίνικες, όπου είναι απαραίτητη η χρήση καλαθοφόρου οχήματος, οι 

εργασίες κλαδέματος και φυτοπροστασίας θα γίνονται βάσει του συνημμένου πίνακα εργασιών και 

κατόπιν υποδείξεως της επιτροπής συντήρησης πρασίνου. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το εργαζόμενο προσωπικό, 

τους φοιτητές, τους επισκέπτες, την πανίδα και τα έντομα της περιοχής. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη σχετική τεχνογνωσία σε θέματα φυτοπροστασίας  και κοπής φοινίκων, 

για τον περιορισμό  και την εξάλειψη προσβολών  από εχθρούς. 

 Τα υπολείμματα από την κοπή ή το κλάδεμα,  θα απομακρύνονται την ίδια μέρα που εκτελείται η 

εργασία με ευθύνη του αναδόχου. 

 Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο και ο ανάδοχος δεν θα 

επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος αγοράς τους.  

Δ) ΠΟΤΙΣΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει καθημερινά ώστε να ποτίζονται επαρκώς και βάσει πάντα την εποχή και 

τις ανάγκες των φυτών, όλο το φυτικό κεφάλαιο που αφορά το χώρο ευθύνης του. 
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Συγκεκριμένα: 

Καθημερινά: θα πρέπει να ελέγχονται οι ανάγκες των φυτών σε πότισμα και κατόπιν να παρακολουθείται 

η ορθή λειτουργία του ποτιστικού συστήματος. 

Σε περίπτωση που το ποτιστικό σύστημα δεν επαρκή και απαιτείται πότισμα με λάστιχο ή δια χειρός με 

ποτιστήρι, ο εργολήπτης θα πρέπει να φροντίζει αναλόγως. 

Έλεγχος λειτουργίας: εβδομαδιαίως θα ελέγχονται οι εγκαταστημένοι προγραμματιστές ποτίσματος και 

θα ρυθμίζονται οι ενάρξεις και οι χρόνοι ποτίσματος, ανάλογα με την εποχή του έτους και τις επικρατούσες 

κλιματικές συνθήκες καθώς και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Κηποτεχνίας. 

Το σύστημα αυτόματου ποτίσματος παραδίδεται στον εργολήπτη την ημέρα ανάληψης εργασιών και 

καταγράφονται τυχόν ζημιές ή ελλείψεις. 

Αποκατάσταση ζημιών 

  βλάβες στο αυτόματο ποτιστικό σύστημα που προκαλούνται κατά την εκτέλεση εργασιών από τον 

ανάδοχο αποτελούν ευθύνη του αναδόχου που οφείλει να τις αποκαθιστά άμεσα αναλαμβάνοντας το 

κόστος εργασίας και ανταλλακτικών που θα προκύψουν. 

 βλάβες που τυχόν υπάρχουν κατά την ημέρα παράδοσης του έργου, αποτελούν ευθύνη του 

Πανεπιστημίου και καλύπτονται από αυτό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Κηποτεχνίας. 

4) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αφορούν: 

a. εργασίες διαμόρφωσης κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων έως και 4 μέτρα, μεμονωμένων ή σε 

στοίχιση  (μπορντούρες) με σκοπό το σχηματισμό τους και τη μείωση τους ύψους τους  

b. εργασίες καθαρισμού – απομάκρυνσης απορριμμάτων αλλά και συσσωρευμένων φύλλων και φυτικών 

υπολειμμάτων, στη βάση και περιμετρικά της κόμης των θάμνων και των δένδρων , 

c. εργασίες κλαδέματος και διαμόρφωσης κόμης χαμηλών δένδρων έως και 4 μέτρα, όπου αυτό κριθεί 

απαραίτητο, 

d. εργασίες κοπής ξερών θάμνων και αποκατάστασή τους με τη φύτευση νέων, 

e. φύτευση νέων φυτών  (θάμνοι και δένδρα) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Τα υπολείμματα από τις ανωτέρω εργασίες (γκαζόν, κλαδιά, κλπ), θα συγκεντρώνονται την ίδια μέρα που 

εκτελείται η εργασία σε χώρο που θα υποδείξει το Τμήμα Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος θα φροντίζει για την 

απομάκρυνσή τους από το Πανεπιστήμιο άμεσα μετά το πέρας των εργασιών. 
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Οι εν λόγω εργασίες αφορούν στο σύνολο του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου που αναφέρεται παραπάνω 

και η εκτέλεσή τους θα γίνεται υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση του Τμήματος Κηποτεχνίας.  

 

Η προμήθεια φυτών, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη, θα γίνεται κατόπιν ενεργειών του Τμήματος 

Κηποτεχνίας και ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος. 

  

Οι παραπάνω εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου πρασίνου, θα πρέπει να εκτελεστούν με την 

ανάληψη εργασιών από τον ανάδοχο και σύμφωνα με τη σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία,  εφόσον 

βέβαια οι καιρικές συνθήκες και η εποχή το επιτρέπει. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ.

Α. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

1. Κοπή χλοοτάπητα 2 ΚΟΠΕΣ 2 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ

2. Βοτάνισμα - Ζιζανιοκτονία - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - - ΝΑΙ ΝΑΙ - -

3. Κάθετος κοπή χλοοτάπητα - - - - - - - - - ΝΑΙ - -

4. Aκροτομές χλοοτάπητα 2 ΚΟΠΕΣ 2 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 4 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ 3 ΚΟΠΕΣ

5.
Λίπανση ψυχρόφιλου 

χλοοτάπητα
- - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - ΝΑΙ - - -

6. Καταπολέμηση ασθενειών - - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - -

7. Καθαριότητα 2 ΦΟΡΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ

Β. ΘΑΜΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ

8. Κλαδεύσεις θάμνων - δενδριλίων - - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - - ΝΑΙ - -

9. Βοτάνισμα - ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ -

10. Λίπανση - - ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - ΝΑΙ - - -

11. Φυτοπροστασία - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - -

12. Καθαριότητα 2 ΦΟΡΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ

13. Ζιζανιοκτονία - - - - - ΝΑΙ - - - - - -

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

14α. Φυτοπροστασία - - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - - ΝΑΙ - -

14β. Κλάδεμα - - - - - - - - - - ΝΑΙ -

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

15. Έλεγχος λειτουργίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

16. Αποκατάσταση ζημιών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 54 από 59 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 441/20.07.2021 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 55 από 59 
 

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και αφού κατατέθηκε από τον ανάδοχο 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ------------- (Υποκατάστημα ------------) με αριθμό 

αυτής --------------- και ποσού # € ---------- # (Ολογράφως) με ημερομηνία λήξης ---/---/---- η οποία 

καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της 

συμβάσεως, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) 

κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού       

Πανεπιστημίου Αθηνών 

                             Για την εταιρεία 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης 

 

 

 

          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΚΙΝΤΖΙΟΣ  

      

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 

11855 Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ €  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των (ολογράφως) (€ 

αριθμητικώς) υπέρ της Εταιρείας ........................................... Δ/νση 

............................................................................................., για τη συμμετοχή της στον 

διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό για την Αναδόχου για τη Συντήρηση Πρασίνου Περιβάλλοντος 

Χώρου Βορείου Τμήματος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

441/20.07.2021 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της και για τα τμήματα 

………………………… της υπ΄ αριθμ. 441/20.07.2021 Διακήρυξης. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 57 από 59 
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 58 από 59 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστημα ............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης ................................. 

 Ευρώ .................................…  

 

Προς 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 

11855 Αθήνα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ .................. € --------. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των 

………………………………………ευρώ (€ ----------) υπέρ της Εταιρείας 

…………………………………………........................................................................................................ 

Δ/νση ............................................................................................................... για την καλή 

εκτέλεση των όρων της από ………………………... σύμβασης συνολικής αξίας 

………………………………………………..ευρώ (€ -----------------------------------),  πλέον Φ.Π.Α. 24% 

……………………………………………………ευρώ (€ ----------------------) ήτοι τελικής αξίας 

………………………………………. ευρώ (€ ------------------), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για την 

Συντήρηση Πρασίνου Περιβάλλοντος Χώρου Βορείου Τμήματος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 

441/20.07.2021 διακήρυξης. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας 

που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύμβασης καθ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ........................................................ .  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                  

ΑΔΑ: 6Θ1Ο46Ψ8Ζ6-Π8Ω
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