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Από το πρακτικό της  22ης της  05/11/2019 

 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ 

Αριθμ.Απόφασης  142/2019                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  05 του μηνός Νοεμβρίου  

του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε  η 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ ύστερα από την αριθμ.  18497/2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε  στο  καθένα από τα μέλη σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου  77 του     ν.4555/2018 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:    

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. –Αλέξανδρος Χονδρονάσιος 1.-  Ρεντζιάς Αντώνιος 

2.- Χατζούλης Αχιλλέας  

3.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

4.-  Νταφόπουλος Σωτήριος  

5.-  Χατζούλης Βασίλειος  

6.-  Ακριβούλης Γεώργιος  

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  

υπάλληλοι του Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρεται 

στην περίληψη ανέφερε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες» 

Σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη του τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου. Με 

αριθμό 17797/22-10-2019 για την υπηρεσία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
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ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 515.285,72 ευρώ με ΦΠΑ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός 

ανοικτός  διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί 

σχετική πίστωση  για το έτος 2020 ποσό 170,000,00 € για το έτος 2021 ποσό 

258.924,26 € και για το έτος 2022 ποσό 86.321,46 € στον ΚΑ 35.6262.10 του 

προϋπολογισμού  του Δήμου.  

Με την αριθμ. 18032/29-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη μελέτη της 

υπηρεσίας και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για 

την ανάθεση της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ 

ΔΥΟ ΕΤΗ σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη. 

Το μέλος της Ο.Ε. Χατζούλης Βασίλειος ανέφερε ότι διαφωνεί με την ανάθεση 

της παραπάνω υπηρεσίας για ολόκληρο το Δήμο, αφού υπάρχουν άτομα που 

απασχολούνται στο Δήμο μέσω ΟΑΕΔ με οκτάμηνες συμβάσεις και προτείνει η 

ανάθεση να γίνει για κάποιες Δημοτικές Ενότητες για να μειωθεί και το κόστος. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την αριθμ. 17797/22-10-2019 μελέτη της υπηρεσίας και τα τεύχη δημοπράτησης 

2. την υπ’ αριθ. 18032/29-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

(ΑΔΑΜ: ΑΔΑ:6ΞΨΛΩΕΝ-812)  

3. τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016  

4. τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 
για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το έτος 2020 ποσό 170,000,00 € για το έτος 

2021 ποσό 258.924,26 € και για το έτος 2022 ποσό 86.321,46 € στον ΚΑ 35.6262.10 

του προϋπολογισμού  του Δήμου.  

2.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ την αριθμ. 1797/22-10-/2019 μελέτη όπως παρακάτω: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 415.553,00€ πλέον ΦΠΑ (99.732,72€) 

συνολικού ποσού 515.285,72€, (η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του 

Δήμου οικονομικών ετών, 2020,2021 και 2022, ως εξής: 

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020   2021 2022 

Κ.Α.:35.6262.10 170.000,00€ 258.964,26€ 86.321,46€ 

ΣΥΝΟΛΑ 170.000,00€ 258.924,26€ 86.321,46€ 

αφορά τις εργασίες για τη λειτουργική αναβάθμιση μέρους των χώρων πρασίνου 

αρδευόμενων και μη (νησίδες, κόμβοι, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, 

δενδροστοιχίες, κοιμητήρια, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι και δημοτικοί 

αύλειοι χώροι, χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής) του Δήμου Κιλελέρ.  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών  από την υπογραφή της. 
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Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων 

των θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου 

του Δήμου Κιλελέρ έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο 

κατασκευάστηκαν. 

Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση 

των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμισή τους. 

Προβλέπεται: 

Η διατήρηση σε καλή κατάσταση του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου. Οι εργασίες 

αφορούν κυρίων κούρεμα και πότισμα. 

Άρδευση φυτών, χλοοτάπητα χώρων πρασίνου . 

Κοπή, αποψίλωση και καθάρισμα χόρτων σε κοινόχρηστες εκτάσεις με τα 

απαραίτητα μηχανήματα. 

Λίπανση αρδευόμενων εκτάσεων 

Έλεγχος και συντήρηση άρδευσης 

Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης θάμνων και δένδρων 

Υποστύλωση δένδρων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Αντιδήμαρχο τις εκάστοτε Δημοτικής 

Ενότητας για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεμβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων 

κ.α. 

Οι περιοχές που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες αναγράφονται στους παρακάτω 

πίνακες : 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 350 350 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
3096 3200 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1127 1200 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 
ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
1003 1000 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
2624 2400 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3152 3000 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 

ΚΟΙΤΗ 

ΡΕΜΑΤΟΣ (ΣΕ 

ΜΕΤΡΑ) 

1205 1205 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΠΑΡΚΟ 439 440 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΓ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
6200 8000 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 ΠΑΡΚΟ 2300 2100 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

11 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1765 1765 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 702 702 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

13 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
71394 71394 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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14 ΤΕΝΙΣ 1530 1530 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

15 
ΠΑΡΚΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
945 945 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

16 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 310 310 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

17 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 390 369 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1325 1350 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

19 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
3700 3391 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

20 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 930 930 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

21 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 420 420 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

22 ΠΑΡΤΕΡΙ 36 36 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

23 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
270 270 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

24 ΠΑΡΚΟ 312 310 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

25 ΠΛΑΤΕΙΑ 415 400 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

26 ΠΑΡΚΟ 232 232 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

27 ΠΑΡΚΟ 174 170 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

28 ΠΑΡΚΟ 1194 1200 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

29 ΠΑΡΚΟ 374 350 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

30 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

31 
ΟΔΟΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
4000 4000   Δ.Α.   

32 ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΠΗ 0 32 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

33 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0 20 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

34 ΙΑΤΡΕΙΟ 0 149 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

35 
ΓΗΠΕΔΟ & 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
0 12000 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

36 
ΤΡΙΓΩΝΑ ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
0 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

39 

ΝΕΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

0 400 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

40 
ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΜΠΑΤΑΛΑ 
0 32 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

41 
ΠΑΡΚΟ 

ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
0 1100 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

42 ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ 0 4700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

43 
ΤΡΙΓΩΝΟ 

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΗ 
0 3200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

44 
ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 

ΦΑΡΣΑΛΑ 
0 1200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 2126 2126 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΥ 
5300 5300 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 1700 1580 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΠΛΑΤΕΙΑ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2176 1840 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΑΛΣΟΣ 6514 6514 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΑΠΟΘΗΚΗ 100 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 774 950 
ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ 

ΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

2 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
672 600 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

3 ΝΗΣΙΔΑ 796 750 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΣΧΟΛΕΙΟ 1975 1975 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
1000 1800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΑΓΡΟΣ 2300 2010 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΑΓΡΟΣ 5350 5474 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΑΠΟΘΗΚΗ 500 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΕΙΣΟΔΟΣ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
0 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΝΗΣΙΔΑ ΤΡΙΓΩΝΟ 0 50 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2236 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 873 600 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 480 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΝΗΣΙΔΑ 67,5 58 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΑΠΟΘΗΚΗ 500 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΡΥΑΚΙ 240 240 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 20 20 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΙΤΣΙΛΑΡΙ 2500 1900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΕΛΟΣ 

ΧΩΡΙΟΥ 
500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΚΟΤΣΙΠΙ 1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΓΗΠΕΔΟ 5000 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΝΗΣΙΔΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ 0 157 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 ΝΗΣΙΔΑ ΔΡΟΜΩΝ 0 95 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 

       

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΧΑΛΚΟΔΩΝΙΟ 4000 3400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΡΚΟ 1906 1750 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 
925 800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 115 80 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΠΑΡΚΟ 435 306 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2242 2200 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

7 ΝΗΣΙΔΑ 494 432 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

8 ΠΛΑΤΕΙΑ 400 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2500 1400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΓΗΠΕΔΟ 5000 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 
ΠΡΩΗΝ ΣΠΙΤΙ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
0 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΝΗΣΙΔΕΣ 0 849 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 1648 1648 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΕΙΣΟΔΟΣ 3673 3700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 4495 4000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 58,5 60 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΠΛΑΤΕΙΑ 117 120 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΙΑΤΡΕΙΟ 723 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΓΗΠΕΔΟ 6000 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 398 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 530 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 7065 6995 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΣΙΛΟ 7419 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΠΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 652 580 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΑΛΣΟΣ 9517 2500 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6Α 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΠΑΛΙΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 579 1100 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

6Β ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0 0 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ Δ.Α.   

7 ΠΑΡΚΟ 848 790 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΠΑΡΚΟ 1102 1000 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΑΛΣΟΣ 3561 3322 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

10 ΠΛΑΤΕΙΑ 790 790 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

11 ΠΑΡΚΟ 2000 750 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΓΗΠΕΔΟ 6000 6000 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

13 & 14 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 2000 2500   Δ.Α.   

15 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 200 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 0 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2306 2500 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 551 500 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΑΡΚΟ 740 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΙΑΤΡΕΙΟ 212 210 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ 8063 1800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7Β 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
0 2600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3251 2790 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7832 7600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10Α ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 2441 1300 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10Β 
ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ 
0 1000 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 665 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12Α ΓΗΠΕΔΟ 6961 5995 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

12Β 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 2500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΣΤΑΣΗ 250 250 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΠΑΡΚΟ 279 270 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

16 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
3559 2700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16Β ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0 650 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

17 ΣΙΛΟ 540 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 500 500 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

19 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 961 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

20 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 1780 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

22 ΝΗΣΙΔΑ 0 80 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

23 ΕΙΣΟΔΟΙ 0 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

24 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 2000 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 
ΝΗΣΙΔΕΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
6346 6200 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

2 

ΠΛΑΤΕΙΑ – 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

9913 9360 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΠΑΡΚΟ 356 340 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

4 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 200 980 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΠΛΑΤΕΙΑ 5155 3653 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 ΝΗΣΙΔΑ 969 950 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

7 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
7300 1000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

8 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 500 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 1300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 
 

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

12 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4000 0 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 
 

13 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ 

ΑΠΌ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ 
0 322 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 

 

15 ΓΗΠΕΔΟ 0 8000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1Α ΠΛΑΤΕΙΑ 2157 3000 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

1Β ΠΛΑΤΕΙΑ 0 2100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΝΗΣΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 150 150 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ 500 200 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3Β ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΑΛΣΟΣ 10000 10000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5Α ΣΧΟΛΕΙΟ 344 3000 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5Β ΣΧΟΛΕΙΟ 0 500 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7Α ΓΗΠΕΔΟ 1000 14160 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7Β 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 840       

8 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΕΙΣΟΔΟΣ 1 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10ΑΒΓ ΕΙΣΟΔΟΣ 2 300 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΝΗΣΙΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 50 50 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

12 ΠΑΡΚΟ 1100 1000 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

13 ΟΤΕ 900 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
300 150 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 3000 2600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

17 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
0 1000 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

18 ΝΗΣΙΔΑ 0 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 290 300 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΝΗΣΙΔΕΣ 73 73 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 800 800 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΠΛΑΤΕΙΑ 1000 1000 
ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 

ΣΧΟΛΕΙΟ-

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ 

2000 1600 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ – 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 650 580 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 350 350 
ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

8 ΠΑΡΚΟ 1100 1000 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 400 464 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

11 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 1800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 
ΚΤΙΡΙΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
100 41 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 296 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 5000 4660 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

2 ΠΑΡΚΟ 1120 1177 ΓΚΑΖΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

3 ΠΑΡΚΟ 1657 1755 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

3Α ΠΑΡΚΟ 0 1600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΠΑΡΤΕΡΙ 35 52 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5&13 
ΓΗΠΕΔΟ & 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
5300 11300 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 ΠΛΑΤΕΙΑ 834 834 
ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

7 ΣΧΟΛΕΙΟ 1557 1568 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

8Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3543 2525 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

8Β ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0 440 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΝΗΣΙΔΑ 800 270 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 920 2365 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2300 1230 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΕΙΣΟΔΟΙ 0 2323 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ0 0 1900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 0 1620 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

0 9470 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

17 
ΟΠΙΣΘΕΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
0 415 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 0 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 2490 3390 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΡΚΟ 1700 1472 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 486 486 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ 
450 726 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 
ΠΑΡΚΟ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
2000 3050 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

6 5*5 1624 1690 ΓΚΑΖΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

6Α ΜΠΑΣΚΕΤ 0 211 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΠΑΡΤΕΡΙ 70 95 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
3000 2520 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΡΚΟ 450 531 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

10 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 

ΛΑΡΙΣΑ 
6150 2651 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΠΑΡΚΟ 220 262 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

12 ΠΑΡΚΟ 1700 1898 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

13 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
2000 2000 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΠΟΔ. 

ΟΜΑΔΑΣ 

13Α 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 8303 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
2000 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14Α 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 5446 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 600 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
4700 4700 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

17 ΧΑΝΤΑΚΙ 2500 2512 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 400 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

19 ΓΗΠΕΔΟ 6000 7125 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5000 32500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 0 260 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

22 ΝΗΣΙΔΑ 0 115 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

23 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
0 194 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ 200 200 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 400 400 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 & 5 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ & 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
1300 1700 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

4 ΣΧΟΛΕΙΟ 1200 1200 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ 

ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
4000 4000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

              

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 0 24500 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 496 390 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 5000 5000 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

4 ΠΑΡΚΟ 540 700 ΓΚΑΖΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 
ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΓΗΠΕΔΟ ΓΥΡΩ 2500 10000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΚΟ 1300 1508 ΓΚΑΖΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 
ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΠΛΑΤΕΙΑ 536 300 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 648 675 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

9 ΙΑΤΡΕΙΟ 700 660 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

10 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 469 1200 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

11 ΠΑΡΚΟ 260 300 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΠΑΡΚΟ 800 845 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

13 ΠΑΡΚΟ 267 290 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

14 ΣΧΟΛΕΙΟ 124 103 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ) 
ΠΟΣΙΜΟ 

15 ΠΑΡΚΟ 2430 2380 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 
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16 ΠΑΡΚΟ ΔΡΟΜΟΣ 7100 7340 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

17 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
150 0 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
4700 5060 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

19 ΓΗΠΕΔΟ 7000 6072 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

20 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 1800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 
ΤΡΙΓΩΝΟ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
0 185 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

22 ΤΡΙΓΩΝΟ 0 286 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

23 
ΠΑΡΚΟ ΑΓ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
0 3192 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 450 485 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΚΑΠΗ 600 500 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΛΑΤΕΙΑ 960 800 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

4 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 370 370 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

5 ΠΑΡΚΟ 256,5 255 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 570 570 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

7 ΣΧΟΛΕΙΟ 860 860 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ) 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

8 ΠΑΡΚΟ 220 220 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΡΚΟ 462 462 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 ΠΑΡΚΟ 858 858 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

11 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
2400 2400 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

12 ΠΑΡΚΟ 207 207 ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α.   

13 ΑΛΣΟΣ 0 400 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

14 ΠΑΡΚΟ 65 65 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

15 ΠΑΡΚΟ 414 414 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

16 ΠΡΑΝΕΣ ΑΓΙΑΣ 30000 30000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

17 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 443 443 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

18 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 256 256 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

19 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 600 600 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

20 ΠΑΡΚΟ 321 321 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

21 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10 10 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

22 ΝΗΣΙΔΑ 800 700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

23 ΓΗΠΕΔΟ 10000 7000 ΓΚΑΖΟΝ     

24 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

25 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΤΕΝΙΣ 
2000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

26 

5Χ5 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΟΣ 

1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

27 
ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
2000 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

28 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΑΛΗΝΗΣ 1 
0 19300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

29 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΑΛΗΝΗΣ 2 
0 27000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 150 716 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

2 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 

ΝΙΚΑΙΑ 150 40 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 0 480 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙ

ΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 333 567 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΑΡΚΟ 1400 1565 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

3 ΠΑΡΚΟ 1260 1483 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

(ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ

) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

4 ΠΑΡΚΟ 2200 2224 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

4Α ΠΑΡΚΟ 0 67,5 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

5 ΠΑΡΚΟ 1925 1963 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

6 ΠΑΡΚΟ 2100 2163 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

7 ΠΑΡΚΟ 370 391 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΠΑΡΚΟ 80 119 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΡΚΟ 2100 1900 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

9Α ΠΑΡΚΟ 0 72,8 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

10 ΠΛΑΤΕΙΑ 900 1056 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

11 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1820 1800 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

12 ΠΑΡΚΟ 1650 1802 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

13 ΓΗΠΕΔΟ ΓΥΡΩ 2000 2000 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

13Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 8600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΠΑΡΚΟ 3575 3712 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

15 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 629 800 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

15Α 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
0 3000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 351 417 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

17 ΕΙΣΟΔΟΣ 35 35 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 300 300 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

19 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 60 60 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 
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20 ΣΧΟΛΕΙΟ 6200 3730 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α. 

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΟΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΑΠΟ 

ΠΟΜΩΝΑ 

21 
ΝΗΣΙΔΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
2200 2200 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

22 ΓΗΠΕΔΟ 7000 7000 ΓΚΑΖΟΝ     

23 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
5000 3688 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

24 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
3000 2708 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

25 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 4000 2900 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

26 ΙΑΤΡΕΙΟ 5000 875 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 50000 63500 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

28 ΕΞΟΔΟΙ ΣΤΗ ΒΟΛΟΥ 2000 1115 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

29 ΤΡΙΓΩΝΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 224 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

30 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 0 4535 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

31 ΠΑΡΚΟ ΝΤΑΦΟΥΛΗ 0 2500 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

32 ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ 0 710 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

32Β ΤΡΙΓΩΝΟ 0 170 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
4000 4400 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2 ΣΧΟΛΕΙΟ 1200 1600 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

4 ΠΑΡΚΙΝΓΚ 0 900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 1116 1116 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1800 1785 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 1200 700 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΣΧΟΛΕΙΟ 3600 1200 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4Α ΣΧΟΛΕΙΟ 0 2400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΓΗΠΕΔΟ 0 1690 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1000 2700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 458 460 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΝΗΣΙΔΑ 160 800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΓΗΠΕΔΟ 7000 7000 ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α.   

9Α 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2000 900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2000 809 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

Δ.Α.   

12 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 4800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 877 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14Α&14Β ΣΤΑΣΗ 0 444 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ 0 2590 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ 

16 ΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0 75 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

17 ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟ 0 315 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
120 51 

ΚΕΝΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ 
Δ.Α.   

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 1175 900 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 2000 1800 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2480 1840 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 596 600 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΣΙΜΟ 

5Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0 950 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

6 ΜΝΗΜΕΙΟ 875 0 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
2000 2000 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΕΙΣΟΔΟΣ 100 0 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΓΗΠΕΔΟ 7000 6562 ΓΚΑΖΟΝ     

9Α 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
0 670 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 3000 2300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 500 0 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

12 ΜΝΗΜΕΙΟ ΒΙΒΑΛΗ 500 500 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

Δ.Α.   

12Α 
ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΒΙΒΑΛΗ 
0 740 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

Δ.Α.   

13 ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 0 120 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ  (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 8000 6900 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 3700 3900 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

4 ΠΛΑΤΕΙΑ 700 700 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

5 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1000 1270 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΚΟ 700 790 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 500 900 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

8 ΠΑΡΚΙΝΓΚ 0 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   
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9 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ 
200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 3000 2800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 772 836 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΑΡΚΟ 318 560 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΑΡΚΟ 362 455 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΠΑΡΚΟ 152 355 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΠΑΡΚΟ 138 101 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΠΑΡΚΟ 1224 1251 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
532 445,5 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΠΛΑΤΕΙΑ 560 664 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΜΝΗΜΕΙΟ 80 91 
ΘΑΜΝΟΙ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

10 
ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
1750 1758 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

11 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 200 200 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΜΝΗΜΕΙΟ 100 128 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

13 ΠΑΡΚΟ 540 603 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

14 ΓΗΠΕΔΟ ΓΥΡΩ 2700 2264 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ     

15 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1800 0 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

16 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
400 400 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

17 ΓΗΠΕΔΟ 7000 7387 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

18 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 5000 3000 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΔΕΝΤΡΑ 

Δ.Α.   

19 ΠΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1000 1470 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΔΕΝΤΡΑ 

Δ.Α.   

20 
ΑΛΣΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
5000 4500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 
ΠΑΛΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
0 2546 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 2200 2200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2Α ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1000 1000 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ 
Δ.Α.   

2Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 2000 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 759 759 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1248 1248 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 632,25 633 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

6 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 628 628 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 1400 1400 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΠΛΑΤΕΙΑ 436 440 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 81 80 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 
ΠΑΡΚΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
800 800 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

11 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 803 803 
ΓΚΑΖΟΝ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΠΑΡΚΟ 1600 1620 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

13 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1500 3000 ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

14 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
4000 4000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΠΛΑΤΕΙΑ 3200 3200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
4000 4000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

17 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
660 600 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

18 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 5700 5700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

19 ΠΑΡΚΟ 1500 1455 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

20 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
5700 0 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

22 ΜΝΗΜΕΙΟ 2000 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

25 ΓΗΠΕΔΟ 0 6380 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

27&28 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΝΙΚΑΙΑ 0 14000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

29 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0 5500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

30 ΕΞΟΔΟΣ 0 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

31 ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ 0 395 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΟΡΑΧΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΑΛΣΟΣ 10000 10000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2Α ΑΠΟΘΗΚΕΣ 2300 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2Β ΑΠΟΘΗΚΕΣ 0 995 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2800 3300 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 
5500 5500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5Α ΣΧΟΛΕΙΟ 4000 3300 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

5Β ΣΧΟΛΕΙΟ 0 541 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΓΚΑΖΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1000 778 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΑΛΣΟΣ ΔΕΞΙΑ 6000 6000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

9             

10 ΝΗΣΙΔΕΣ 0 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΝΗΣΙΔΕΣ 0 57 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 
ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ 

ΔΡΟΜΟΥ 
2500 2500 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 82 82 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 595 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5Α ΑΛΣΑΚΙ 1770 1700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5Β 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ 

ΑΛΣΑΚΙ 
0 115 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1200 1000 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6Β 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
0 277 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7 ΣΧΟΛΕΙΟ 2000 1800 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
1100 1100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 500 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
2700 2700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0 1200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 3500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

15 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 1193 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 3800 3500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ   
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2 ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 70 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΠΛΑΤΕΙΑ 350 300 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΠΑΡΤΕΡΙ 65 57 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΔΡΟΜΟΣ 300 266 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ 
1000 500 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α. 

 

8 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ 

ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
0 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΤΕΡΙ 760 709 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΑΡΤΕΡΙ 190 220 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 540 540 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΠΛΑΤΕΙΑ 80 60 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΣΧΟΛΕΙΟ 4800 4700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΤΕΡΙ 314 200 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

7 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1300 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΠΑΡΤΕΡΙ 178 171 ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α.   

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 0 2000 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
500 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΠΑΡΤΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 50 50 ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α.   

13 ΠΑΛΙΑ ΒΡΥΣΗ 2000 1200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΓΗΠΕΔΟ 6000 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
      

15 ΝΗΣΙΔΑ 0 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

16 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 30 ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΜΑ     

17 ΕΙΣΟΔΟ 0 109 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

18 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

19 ΤΡΙΓΩΝΟ 0 190   Δ.Α.   

20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 0 100 ΑΓΡΙΟΧΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2460 2460 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 923,5 910 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΛΙΑ 1000 1000 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΑΛΣΑΚΙ 600 3900 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΑΛΣΑΚΙ 5000 0 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

6 ΕΙΣΟΔΟΣ 200 180 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2000 6500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΑΛΣΟΣ 4000 3500 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 1221 1100 ΔΕΝΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ Δ.Α.   

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΣΧΟΛΕΙΟ 9000 9000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   
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5 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
2000 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΛΑΤΕΙΑ 2600 2600 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

7 ΠΑΡΚΟ 1980 1800 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

8 ΓΗΠΕΔΟ 6000 5500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΜΠΟ 500 500 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 1000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1000 300 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

12 ΝΗΣΙΔΑ 0 135 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0 700 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

14 ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 0 1300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 6000 5500 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1000 980 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 3000 4000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 6700 1900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
500 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
1500 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΓΗΠΕΔΟ 6000 6000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
0 3173 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 1200 700 ΔΕΝΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2000 2000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 2000 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7000 7000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
0 656 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

6 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
0 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΝΑΙΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 284 260 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΣΧΟΛΕΙΟ 1340 1190 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΕΙΣΟΔΟΣ 2000 2000 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Δ.Α.   

4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2600 2500 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 5Χ5 1700 1648 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2500 2200 ΔΕΝΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΠΛΑΤΕΙΑ 2000 2100 ΔΕΝΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 
1500 1500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΠΑΡΤΕΡΙ 130 130 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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11 ΠΗΓΑΔΙΑ 1000 800 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΓΗΠΕΔΟ 7000 6000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΤΕΡΙ 500 737 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 500 450 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΠΟΤΙΣΤΡΑ 1800 600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΚΟ 1250 1100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΠΑΡΤΕΡΙ 0 670 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΤΕΡΙ 1400 1400 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΡΤΕΡΙ 150 150 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΠΛΑΤΕΙΑ 1156 1156 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΠΑΡΚΟ 5000 4758 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 219 220 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6&12 ΓΗΠΕΔΟ 1000 9000 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΓΚΑΖΟΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 100 100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΣΧΟΛΕΙΟ 3500 3500 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

9 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 860 860 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 1500 632 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 
ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
0 1700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 188 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 625 625 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1275 1200 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

3 ΣΧΟΛΕΙΟ 3800 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

4 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 560 1000 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 3400 3400 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 1500 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α.   

7 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0 3400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΜΠΑΣΚΕΤ 0 140 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  
0 120 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣΚΑΜΠΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΤΕΡΙ 460 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΣΧΟΛΕΙΟ 3000 2700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 200 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ 450 500 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗ 

ΠΟΣΙΜΟ 

2 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
960 1000 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΗ 

ΠΟΣΙΜΟ 

4Α ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1950 2100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

4Β ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 0 460 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 287 287 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗ 

ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗ 

ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 636 636 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΜΗ 

ΠΟΣΙΜΟ 

8 
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
3500 3200 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

9 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 4000 3340 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΙΑΤΡΕΙΟ 1800 1560 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

12Α 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
2000 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

12Β 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ 

ΤΟ 12Α 
0 887 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

13 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
3100 2910 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

14 ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2000         

15 ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 0 300   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

16 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 0 800   Δ.Α.   

17 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
0 1500   ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ   

18 ΑΛΣΟΣ 0 1700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΕΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 5000 5000 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 3000 2900 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 5Χ5 ΓΗΠΕΔΟ 4000 5000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

6 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

2000 2000   Δ.Α.   

8 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
0 1900   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

10 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0 1000   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1000 1000 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2Α ΣΧΟΛΕΙΟ 6000 3200 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   
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2Β ΣΧΟΛΕΙΟ 0 1000   ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟ   

3 ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 1000 1000 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
800 800 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

Δ.Α.   

5 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 600 1300 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 500 150 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1200 1200 

ΓΚΑΖΟΝ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0 300 
ΘΑΜΝΟΙ-

ΔΕΝΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 
ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ 

ΧΩΡΙΟ 
1400 1400 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ   

4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 988 1000 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ   

5 5Χ5 1000 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

8 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ 
0 1500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 
0 800   Δ.Α.   

10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 0 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΡΑΝΕΣ 3300 3100 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 350 350 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 324 280 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 403 403 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΠΛΑΤΕΙΑ 130 130 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

6 ΝΗΣΙΔΑ 104 80 ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΠΑΡΚΟ 455 455 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

8 ΜΝΗΜΕΙΟ 3000 2700 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΡΚΟ 3500 3280 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

10 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ & ΓΗΠΕΔΟ 
3000 12800 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

11 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2000 1700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

12 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1000 1000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

13 ΠΟΤΙΣΤΡΑ 2000 3800 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

14 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ 

ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 
2000 2000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

15 ΕΙΣΟΔΟΣ 1000 700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

16 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 700 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

17 ΠΑΝΑΓΙΑ 0 300 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 10 10 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 300 220 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 800 450 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 
ΣΧΟΛΕΙΟ & ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ 
800 800 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

5 ΒΡΥΣΗ 197 145 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 ΝΗΣΙΔΑ 200 85 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0 700 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΦΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

8 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ 0 1900 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

9 ΝΗΣΙΔΑ 0 34 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 540 540 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΛΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 500 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

4 ΕΙΣΟΔΟΣ 0 500 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

3 ΠΑΡΚΟ 2000 2000 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΝΗΣΙΔΑ 1500 755 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΠΑΡΚΟ 20 30 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΤΕΡΙ 150 150 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

7 ΠΛΑΤΕΙΑ 300 280 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 450 304 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

9 ΜΝΗΜΕΙΟ 20 150 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

10 ΣΧΟΛΕΙΟ 4430 1500 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

11 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1422 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

12 ΠΑΡΚΟ 1300 1300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

13 ΠΛΑΤΕΙΑ 1900 1700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

14 ΠΛΑΤΕΙΑ 3500 1947 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

15 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 500 500 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ 
Δ.Α.   

16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 0 100       

17 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0 100 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΚΟ 2500 2500 ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ 5500 5000 

ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 
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3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 300 300 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2500 1700   Δ.Α.   

6 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ & 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ 0 500   Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΑΡΤΕΡΙ 120 109 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

2 ΠΑΡΤΕΡΙ 530 530 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΠΑΡΤΕΡΙ 770 717 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΑΛΣΟΣ 4500 4500 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

5 ΑΛΣΟΣ 1700 1700 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

6 ΠΑΡΚΟ 1200 1600 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

7 ΠΑΡΚΟ 400 360 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

8 ΠΑΡΤΕΡΙ 953 750 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

9 ΠΑΡΤΕΡΙ 620 470 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

10 ΠΛΑΤΕΙΑ 2800 2700 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

11 ΠΑΡΤΕΡΙ 176 150 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

12 ΠΛΑΤΕΙΑ 112 112 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

13 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 1000 9000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

14 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 0 300 ΔΕΝΤΡΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α. 
 

16 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 1000 ΔΕΝΤΡΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1A ΜΝΗΜΕΙΟ 7000 4500 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

1Β ΜΝΗΜΕΙΟ 0 260 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΡΤΕΡΙ 290 290 ΓΚΑΖΟΝ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

3 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 970 970 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΙΑΤΡΕΙΟ 830 520 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

5 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2830 1694 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

6 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3310 1980 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

7 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 750 314 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

8 ΠΑΡΚΟ 345 400 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

9 ΠΑΡΚΟ 500 459 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

10 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 390 100 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

11Α ΠΑΡΚΟ 500 416 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
Δ.Α. ΠΟΣΙΜΟ 

11Β ΠΑΡΚΟ ΑΡΔ. 0 84 ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

12 ΣΧΟΛΕΙΟ 1200 1200 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

13 ΠΑΡΚΟ 427 430 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

14 ΠΑΡΚΟ 109 76 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

15 ΠΑΡΚΟ 1680 1500 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

16 ΠΑΡΚΟ 4000 3700 ΔΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

17 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 600 500 ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

18 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟΥ  

5Χ5 
2000 1700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

19 ΠΑΡΤΕΡΙ 45 45 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

20 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 690 666 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

21 ΠΛΑΤΕΙΑ 500 650 
ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝΤΡΑ 

ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

22 ΠΑΡΚΟ 690 320 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

23 & 24 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 60000 59000 ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

25 ΝΗΣΙΔΑ 0 90 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

27 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 0 700 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 0 ΝΟ27 ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

2 ΠΑΡΚΟ 670 458 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

3 ΠΑΡΚΟ 670 621 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

4 ΠΑΡΚΟ 1260 1400 ΘΑΜΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

5 ΣΧΟΛΕΙΟ 2000 1600 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΠΛΑΤΕΙΑ 4000 3555 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΣΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΕΡΟ 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ 3000 1900 ΘΑΜΝΟΙ ΔΕΝΤΡΑ Δ.Α.   

2 ΣΧΟΛΕΙΟ 3800 3000 ΘΑΜΝΟΙ Δ.Α.   

3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 290 290 ΓΚΑΖΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΣΙΜΟ 

4 ΕΙΣΟΔΟΣ 400 2000 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1000 400 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

6 ΚΤΗΡΙΟ 0 200 ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ Δ.Α.   

7   0 1850 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ-

ΔΕΝΤΡΑ 
Δ.Α.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΑ 

Αναλυτικά οι ζητούμενες εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

1]Αποψίλωση χόρτων μη αρδευόμενων  χώρων εκτάσεων (με καταστροφέα χωρίς 

χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού) 

Το ύψος των χόρτων θα πρέπει να διατηρείται στα 3 - 10 εκ. Η απομάκρυνση, 

συλλογή και φόρτωση των υπολειμμάτων κοπής των χόρτων είναι συμβατική 

υποχρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται με δικό του κόστος και ο χώρος εναπόθεσης 

αυτών θα υποδεικνύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοτικής – Τοπικής 

Κοινότητας.  Αν πραγματοποιηθούν λιγότερες κοπές θα υπάρχει ανάλογη μείωση 

στην αμοιβή του αναδόχου.  

Η συχνότητα των εργασιών είναι 3 φορές ετησίως 

 

2) Κούρεμα του χλοοτάπητα με χρήση χλοοκοπτικού τρακτέρ με κάδο συλλογής 

γκαζόν σε παρτέρια και φύσημα περιμετρικά του γκαζόν  

Η συχνότητα των εργασιών είναι 18 φορές το έτος δηλαδή περίπου ανά δεκαπέντε 

ημέρες την θερινή περίοδο (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) και μία φορά το μήνα κατά 

την χειμερινή περίοδο (από Οκτώβριο έως Μάρτιο). Σε περίπτωση ανάγκης μερικών 

σημείων θα πρέπει να γίνεται επιπλέον εργασία από τον ανάδοχο. Το ύψος του 

χλοοτάπητα θα πρέπει να διατηρείται στα 3 - 10 εκ. 

Μετά την ολοκλήρωση της κοπής θα γίνεται φύσημα περιμετρικά του γκαζόν. 

 Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των υπολειμμάτων κοπής του χλοοτάπητα 

είναι συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται με δικό του κόστος και ο 

χώρος εναπόθεσης αυτών θα υποδεικνύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοτικής 
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– Τοπικής Κοινότητας . Αν πραγματοποιηθούν λιγότερες κοπές θα υπάρχει ανάλογη 

μείωση στην αμοιβή του αναδόχου. 

 3) Άρδευση – Έλεγχος συντήρηση άρδευσης αρδευόμενων εκτάσεων.  

Η άρδευση του χλοοτάπητα με ταυτόχρονο έλεγχο των αρδευτικών συστημάτων θα 

γίνεται  με συχνότητα 18 φορές το έτος (μαζί με το κούρεμα του χλοοτάπητα). 

 O ανάδοχος, σε συνεργασία με την υπηρεσία, θα προτείνει την διάρκεια του 

ποτίσματος ανά εποχή. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να επιβλέπει την καλή λειτουργία του συστήματος αυτόματου 

ποτίσματος και να προβαίνει άμεσα σε αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών. Το 

κόστος των υλικών αποκατάστασης  θα βαρύνει το Δήμο. 

4) Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης όλων των θάμνων και μπορντούρων 

(καλλωπισμός συντήρηση)  

περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου να παρακολουθεί,  διαμορφώνει και 

καλλωπίζει τους θάμνους και τις μπορντούρες  όπου υπάρχουν σε πάρκα, πλατείες, 

νησίδες, νεκροταφεία, κόμβους, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες και λοιπούς 

περιβάλλοντες χώρους δημοτικών κτιρίων ή οικοπέδων. Ειδικότερα η εν λόγω 

υπηρεσία αφορά:  

α) τη διαμόρφωση και το κλάδεμα των θάμνων και των μπορντούρων, ανάλογα για το 

σκοπό που έχουν φυτευτεί π.χ. μπορντούρες, ανθοφόρα, φράχτες  φυτά 

εδαφοκάλυψης κλπ. Η διαμόρφωση, ο σχηματισμός και το κλάδεμα θα γίνονται με 

συχνότητα 2 φορές το έτος για τους θάμνους και 4 φορές το έτος και τις μπορντούρες 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και τις εντολές της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα για 

τις μπορντούρες θα πρέπει να έχουν πάντα σχηματισμένη την κόμη τους σε ύψος έως 

1,10 εκ.,  

5) Λίπανση Αρδευόμενων εκτάσεων. 

 Η εφαρμογή θα γίνεται 2 φορές το έτος. Θα εφαρμόζεται σύνθετο λίπασμα στερεάς 

κοκκώδους μορφής το μήνα Οκτώβριο, το οποίο έχει σχέση με την συντήρηση του 

πράσινου, κατά τους χειμερινούς μήνες. Στις αρχές της άνοιξης θα εφαρμόζεται 

λίπασμα τύπου αμμωνιακού ή σύνθετου. Οι ποσότητες λιπάσματος που θα 

εφαρμόζονται θα είναι ~20 κιλά ανά στρέμμα. Η λίπανση θα γίνεται μετά από 

συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο της κάθε Δημοτικής Ενότητας. Το κόστος της 

προμήθειας του λιπάσματος βαρύνει το Δήμο. 

6) Βοτάνισμα χόρτων με βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή - ζιζανιοκτονία σε 

περιοχές μη αρδευόμενες (κοιμητήρια, παιδικές χαρές, περιοχές μετά την εφαρμογή 

του καταστροφέα και πλατείες μετά την εφαρμογή χλοοκοπτικού τρακτέρ) 

 α) βοτάνισμα θα πραγματοποιείται με βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή σε 

περιοχές μη αρδευόμενες κοιμητήρια, παιδικές χαρές, περιοχές μετά την εφαρμογή 

του καταστροφέα και πλατείες μετά την εφαρμογή χλοοκοπτικού τρακτέρ-

περιμετρικά του γκαζόν) 

β) τη ζιζανιοκτονία που μπορεί να πραγματοποιείται με την μορφή ζιζανιοκτόνων σε 

χώρους όπου δεν είναι δυνατόν να καταστραφούν με άλλο τρόπο. Σε καμία 

περίπτωση όμως δε θα γίνονται ζιζανιοκτονίες με χημικά μέσα εντός των οικισμών 

και σε χώρους γενικά όπου συναθροίζονται παιδιά (παιδικές χαρές, σχολεία, παιδικοί 

σταθμοί) ή σε πλατείες και πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους που 

χρησιμοποιούνται από το κοινό καθημερινά. Σε εξαίρετες και μόνο περιπτώσεις και 

όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα με τους παραπάνω τρόπους, ενδέχεται να γίνει 

ζιζανιοκτονία με χημικά μέσα μόνο μετά από συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο της 
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κάθε Δημοτικής Ενότητας και πάντα σε χώρους που εγκρίνει η Υπηρεσία. Η 

προμήθεια των ζιζανιοκτόνων θα βαρύνει το Δήμο. 

Ειδικά για τα νεκροταφεία οι εργασίες του βοτανίσματος χόρτων και της 

ζιζανιοκτονίας θα γίνονται τόσο περιμετρικά όσο και μεταξύ των διαδρόμων των 

μνημάτων 

Θα γίνεται με συχνότητα 6 φορές το χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 

ανάλογα με την περίπτωση. 

7) Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης όλων των δένδρων (καλλωπισμός συντήρηση)  

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου να παρακολουθεί,  διαμορφώνει και 

καλλωπίζει τα δένδρα ύψους μέχρι 5m   όπου υπάρχουν σε πάρκα, πλατείες, νησίδες, 

νεκροταφεία, κόμβους, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες και λοιπούς περιβάλλοντες 

χώρους δημοτικών κτιρίων ή οικοπέδων. Ειδικότερα η εν λόγω υπηρεσία αφορά:  

α) τη διαμόρφωση και το κλάδεμα των δένδρων. Η διαμόρφωση, ο σχηματισμός και 

το κλάδεμα θα γίνονται 2 φορές το έτος  ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και 

τις εντολές της Υπηρεσίας. Επιπλέον θα γίνεται όταν υπάρχει επικίνδυνο δέντρο για 

τη διέλευση των πεζών.  

Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται από κατάλληλα πιστοποιημένους από 

αναγνωρισμένο φορέα εναερίτες τεχνίτες και όπου απαιτείται με την χρήση 

κατάλληλου καλαθοφόρου οχήματος.  

β) την στήριξη των νεαρών δενδρυλλίων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του 

φυτού, με χρήση κατάλληλων στηριγμάτων ή προσδέσεων, ώστε να διασφαλίζεται 

τόσο η σωστή στάση των δέντρων όσο και η προστασία των φλοιών τους, Το κόστος 

των υλικών πρόσδεσης και των πασσάλων βαρύνουν τον Δήμο  

γ) Με στόχο την ανανέωση των δένδρων, την εξασφάλιση της αισθητικής και 

λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο, πάντα σε σχέση με τις ανάγκες του χώρου 

που αυτό βρίσκεται θα πραγματοποιείτε τακτικός  έλεγχος ξερών κλαδιών, κοπή 

αυτών και απομάκρυνση τους (ιδιαίτερα σε χώρους παιδικών χαρών ή γενικά όπου 

συνηθίζεται να συναθροίζονται παιδιά). Η κάτω οροφή των δένδρων θα βρίσκεται σε 

ύψος μεγαλύτερο των 3,00μ (αφορά τα μεγάλα σε ηλικία δένδρα). Η πιο ενδεδειγμένη 

εποχή αυτής της εργασίας θεωρείται αυτή που προηγείται της βλαστικής περιόδου, 

δηλ. το αργότερο μέχρι τον μήνα Φεβρουάριο. Σε έκτακτες και επικίνδυνες 

περιπτώσεις, όταν η κοπή κλαδιών γίνεται άλλες εποχές (και ιδιαίτερα με μεγάλες 

τομές) πρέπει να ακολουθεί επούλωση των τομών.  

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου - ποινικές ρήτρες 

1. Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, νεκροταφείων απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και 

συνδυασμένη γνώση στον τομέα της φυτοκομίας, συντήρησης χώρων πρασίνου. Για 

τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποστήριξη όλων των ενεργειών που θα γίνουν στα 

πλαίσια της υλοποίησής της από τον πάροχο (Ανάδοχος), ο οποίος θα πρέπει να 

διαθέτει αποδεδειγμένα την συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις 

επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική έκθεση, έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση των χώρων πρασίνου, των 

Τοπικών  Κοινοτήτων  του Δήμου Κιλελέρ, όταν και όποτε του δοθεί εντολή από την 

Υπηρεσία, πέραν των προγραμματισμένων και απαιτούμενων επεμβάσεων, που 

περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
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διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και εμπειρία για την 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

3. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με την αποκλειστική 

του ευθύνη για την έντεχνη εκτέλεσή τους.  

4. Για την διατήρηση σε άριστη κατάσταση του πρασίνου των πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών και γηπέδων των Κοινοτήτων του Δήμου καθ' όλο το χρονικό 

διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος 

της υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά στην λήψη 

όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των αναφερομένων στην 

Τεχνική Έκθεση χαρακτηριστικών στους χώρους πρασίνου. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή στις έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος 

καθυστερεί στην λήψη των αναγκαίων μέτρων ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 

κακότεχνες, η επιβλέπουσα υπηρεσία ή και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 

Δήμου έχει δικαίωμα να τις απορρίψει ή να επιβάλλει κατά την εκτίμησή της 

περικοπή στις πληρωμές του αναδόχου λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Εφόσον 

από κακότεχνη εργασία ή πλημμέλεια του αναδόχου προκληθεί φθορά ή καταστροφή, 

ο πάροχος (Ανάδοχος) υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες για την πλήρη 

αποκατάσταση της φθοράς που προξένησε. Επιπλέον της υποχρέωσης 

αποκατάστασης, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μπορεί να 

επιβληθεί ανάλογο πρόστιμο.  

6. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει την εργασία ή 

παρατηρουμένων υπερβολικών καθυστερήσεων ή μη συμμόρφωσης στις εντολές της 

υπηρεσίας (άνω των δέκα ημερών από την έγγραφη όχληση), το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Κιλελέρ έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κάθε είδους 

μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και εργαλεία και να αναλαμβάνει τις 

σχετικές δαπάνες (μισθούς και ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές 

εργοδοτικές επιβαρύνσεις), τα μισθώματα, τις αποσβέσεις μηχανημάτων ή 

μεταφορικών μέσων και πάντα τα γενικά έξοδα. 

Ειδικότερα ο εξοπλισμός που πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του αναδόχου, κατ’ 

ελάχιστον, είναι : 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

κατ’ 

ελάχιστον 

1 Μηχάνημα Unimog ή Τρακτέρ – Γεωργικός Ελκυστήρας 4x4 

(διπλού διαφορικού) άνω των 85, στο οποίο θα πρέπει να 

προσαρμόζονται τα παρακάτω  παρελκόμενα (α/α 2,3,4): α)  

Μπορντουροψάλιδο  για κλαδοκοπές έως 5μ ύψος και πλάτος 

κοπής 2,2μ, β) Καταστροφέα ανακλινόμενο με πλάτος κοπής 1,5μ 

και μήκος έως 5μ και γ) Καταστροφέα ανακλινόμενο με 

απορροφητικό βραχίονα σε μήκος 6μ και πλάτος κοπής 0,8 μ. το 

οποίο συνοδεύεται από τρέιλερ αποθήκευσης των υπολειμμάτων 

κοπής με χωρητικότητα 20μ3. 

 

 

 

 

2 
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2 Μπορντουροψάλιδο  για κλαδοκοπές έως 5μ ύψος και πλάτος 

κοπής 2,2μ. (Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω) 

 

1 

3 Καταστροφέα ανακλινόμενο με πλάτος κοπής 1,5μ και μήκος έως 

5μ. (Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω ) 

1 

4 Καταστροφέα ανακλινόμενο με απορροφητικό βραχίονα σε μήκος 

6μ και πλάτος κοπής 0,8 μ. το οποίο συνοδεύεται από τρέιλερ 

αποθήκευσης των υπολειμμάτων κοπής με χωρητικότητα 20μ3. 

(Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω) 

 

 

1 

5 Τρακτέρ – Γεωργικός Ελκυστήρας 4x4 (διπλού διαφορικού) άνω 

των 85 HP  στο οποίο θα πρέπει να προσαρμόζονται τα παρακάτω  

παρελκόμενα (α/α 6,7):  α) Καταστροφέα βαρέως τύπου πλάτους 

1,85 μ, ανακλινόμενος και β) Κλαδοτεμαχιστή με δυνατότητα 

θρυμματισμού έως 25 εκ. περίμετρο κορμού. 

 

 

 

1 

6 Καταστροφέας βαρέως τύπου πλάτους 1,85 μ, ανακλινόμενος 1 

7 Κλαδοτεμαχιστής με δυνατότητα θρυμματισμού έως 25 εκ. 

περίμετρο κορμού 

1 

8 Μηχάνημα κουρέματος γηπέδου τύπου Grillo 24.0 KW ή 

μεγαλύτερης δύναμης με κάδο συλλογής  χωρητικότητας 

τουλάχιστον 900 lt και ύψος απόρριψης 190 εκ. 

1 

9 Χλοοκοπτικά τρακτέρ 7 

10 Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά  15 

11 Βενζινοκίνητα μπορντουροψάλιδα 7 

12 Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 6 

13 Αλυσοπρίονα 6 

14 Φυσητήρες 5 

15 Όχημα μεταφοράς εργαλείων και προσωπικού 5 

8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος, μετά 

από προσωπική μετάβασή του, γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες των χώρων πρασίνου, 

δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και φύση εδάφους, είδος χλοοτάπητα, φυτών, πηγές 

λήψης υλικών, συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, οδούς πρόσβασης, κ.λ.π., τη 

δυνατότητα εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών κλπ. 

καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την πρόοδο ή το κόστος των 

εργασιών.  

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για τη φύλαξη και προστασία των κάθε είδους 

κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών σε αυτά ή διακοπής λειτουργίας αυτών. 

Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται από αυτόν, 

διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία με τρόπο ασφαλή και 

σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις αναφορικά με την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους νόμους και τις αστυνομικές 

διατάξεις και να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του έργου, του 

προσωπικού του ή και κάθε τρίτου και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά 
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και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη συμβεί στο έργο, στο 

προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και για τυχαία. 

Υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία περί προλήψεως 

εργατικών ατυχημάτων, όλους τους εν γένει κανονισμούς και οφείλει να διατηρεί το 

απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών και να παρέχει 

τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι 

χρησιμοποίησής τους, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων όπως και 

ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου, σύμφωνα προς 

τις οδηγίες της υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντα μονομερώς 

κάθε ευθύνη για οιανδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή.  

12. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στο Δήμο (κατά προτεραιότητα στον 

αντιδήμαρχο/αρμόδιο της κάθε Δημοτικής Ενότητας) κάθε Δευτέρα, από Μάιο μέχρι 

Σεπτέμβριο, πρόγραμμα προγραμματιζόμενων εργασιών. 

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 415.553,00 € µε επί πλέον δαπάνη 

για Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 99.732,72 € ήτοι συνολικής δαπάνης : 515.285,72 € 

και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ∆ήμου οικονομικών ετών  2020 ,2021 

και 2022. (Κ.Α. 02.35.6262.10).   

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή Ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό.  

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1: Αποψίλωση χόρτων μη αρδευόμενων εκτάσεων (με καταστροφέα χωρίς 

χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού) 

Η υπηρεσία αποψίλωσης χόρτων σε μη αρδευόμενες εκτάσεις, περιλαμβάνει την 

αποψίλωση με χρήση καταστροφέα χωρίς χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

μηχανήματος, με κοπή της αυτοφυούς βλάστησης ώστε να αποφεύγεται η πυκνή 

βλάστηση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, τη 

συγκέντρωση και εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, τη δαπάνη 

επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις και 

την απομάκρυνση όλων των υλικών από τους χώρους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων και μηχανημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και 

η απομάκρυνση των προϊόντων που προκύπτουν σε επιτρεπόμενο χώρο. 

Άρθρο 2: Κούρεμα με χρήση χλοοκοπτικού τρακτέρ με κάδο συλλογής γκαζόν σε 

παρτέρια και φύσημα περιμετρικά του γκαζόν 
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Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες κουρέματος του γκαζόν με τη χρήση 

χλοοκοπτικού τρακτέρ το οποίο θα πρέπει να διαθέτει κάδο συλλογής για το γκαζόν 

που προκύπτει μετά το κούρεμα, καθώς και φύσημα των εναπομεινάντων 

υπολειμμάτων περιμετρικά των χώρων.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων και μηχανημάτων  που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και 

κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, 

καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων που προκύπτουν σε επιτρεπόμενο χώρο. 

Άρθρο 3:Άρδευση - Έλεγχος και συντήρηση άρδευσης αρδευόμενων εκτάσεων 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον κατάλληλο έλεγχο και την κατάλληλη συντήρηση των 

υποδομών του αυτόματου ποτίσματος που υπάρχει ήδη και τη φροντίδα για το 

απαιτούμενο πότισμα έτσι ώστε να διατηρούνται τα φυτά εύρωστα και υγιή και να 

μην ξεραίνονται. Το κόστος της προμήθειας  του νερού βαρύνει το Δήμο. Στις 

εργασίες περιλαμβάνεται : 

Έλεγχος του υφιστάμενου αρδευτικού  δικτύου  για  διακοπή  λειτουργίας  του, τυχόν   

διαρροές και βλάβες, οι οποίες και θα αποκαθίστανται άμεσα (το κόστος της 

προμήθεια των  φθαρμένων,  σπασμένων, ελαττωματικών ή απωλεσθέντων υλικών 

άρδευσης όπου χρειάζεται θα βαρύνει τον Δήμο). 

'Έλεγχος και ρύθμιση των σταλλακτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη 

άρδευση, χωρίς απώλειες  και υπερκατανάλωση νερού και χωρίς όχληση των 

επισκεπτών. 

Έλεγχος ηλεκτροβανών για τυχόν βλάβες στη λειτουργία τους. 

Αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από υπαιτιότητα του αναδόχου στο  

αρδευτικό  σύστημα,  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  αποψίλωσης (αφαίρεση 

σταλλακτών κ.λ.π.). 

Κατά τον τακτικό έλεγχο θα ερευνάται η επιφάνεια των φυτών και θα 

απομακρύνονται τυχόν υπάρχοντα σκουπίδια που καλύπτουν το δίκτυο και 

εμποδίζουν την άρδευση. 

Προγραμματισμός  των  υπολογιστών  των  αρδευτικών  δικτύων.  Ο 

προγραμματισμός θα γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο στη χρήση τους 

προσωπικό, σύμφωνα  με τις ανάγκες των φυτών σε νερό  συνεκτιμώντας τους 

κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες της εκάστοτε εποχής και περιοχής 

αλλά και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Τα φυτά θα πρέπει να διατηρούνται 

εύρωστα και υγιή. 

Εφ' όσον υπάρχει διακοπή νερού ή έχει παρουσιαστεί βλάβη στο δίκτυο 

τροφοδότησης νερού και ειδικότερα στους χώρους πρασίνου, θα ενημερώνεται άμεσα 

η επιβλέπουσα αρχή για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποκατάσταση 

των βλαβών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 4: Ανανέωση – Διαμόρφωση κόμης  όλων των Θάμνων και μπορντούρων 

(Καλλωπισμός – Συντήρηση) 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη ανανέωση και διαμόρφωση της κόμης όλων των θάμνων 

με έμφαση τη συντήρηση και τη βελτίωση στην εμφάνιση των φυτών τόσο των 

μεμονωμένων, όσο των διαμορφωμένων σε  μπορντούρα  θάμνων, με σκοπό την 

διατήρηση του επιθυμητού σχήματος και ύψους, ανάλογα με το είδος του φυτού, την 
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ηλικία, την ανάπτυξη και το επιδιωκόμενο στόχο, καθώς και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας.  

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας κάθε φυτικού είδους, οι εργασίες κλάδευσης θα 

γίνονται με φειδώ και μόνο κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες συντήρησης των θάμνων θα γίνονται από εξειδικευμένο και έμπειρο 

τεχνικό προσωπικό με τη χρήση των κατάλληλων κοπτικών μηχανημάτων.  Το 

απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των 

μηχανημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα μηχανήματα, θα διατίθενται αποκλειστικά 

από τον Ανάδοχο.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων και μηχανημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και 

η απομάκρυνση των προϊόντων που προκύπτουν από το κλάδεμα σε επιτρεπόμενο 

χώρο. 

Άρθρο 5: Λίπανση αρδευόμενων εκτάσεων   

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εφαρμογή της λίπανσης σε αρδευόμενες εκτάσεις. 

Συγκεκριμένα θα γίνεται με σύνθετο λίπασμα στερεάς κοκκώδους μορφής, το οποίο 

έχει σχέση με την συντήρηση του πράσινου ή με λίπασμα τύπου αμμωνιακού ή 

σύνθετου, ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Οι ποσότητες λιπάσματος που θα 

εφαρμόζονται θα είναι ~20 κιλά ανά στρέμμα. Η λίπανση θα γίνει με εργάτες, με 

ομοιόμορφη διασπορά με τα χέρια και θα λαμβάνει χώρα με όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις. Η λίπανση θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο της 

κάθε Δημοτικής Ενότητας. Το κόστος της προμήθειας  του λιπάσματος βαρύνει το 

Δήμο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 6: Βοτάνισμα χόρτων με βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή - 

ζιζανιοκτονία σε περιοχές μη αρδευόμενες (κοιμητήρια, παιδικές χαρές, περιοχές 

μετά την εφαρμογή του καταστροφέα και πλατείες μετά την εφαρμογή χλοοκοπτικού 

τρακτέρ) 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει το βοτάνισμα και τη ζιζανιοκτονία σε όλη την επιφάνεια 

των χώρων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 

μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη αρδευμένους χώρους, όπως κοιμητήρια, παιδικές 

χαρές, περιοχές μετά την εφαρμογή του καταστροφέα και πλατείες μετά την 

εφαρμογή χλοοκοπτικού τρακτέρ (περιμετρικά του γκαζόν). 

Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες 

που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών όλων των 

υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που θα 

υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας. 

Οι επαναλήψεις στο βοτάνισμα μιας επιφάνειας ενδέχεται να αυξομειώνονται 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν (π.χ. 

αυξημένες θερμοκρασίες κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, παρατεταμένες 

βροχοπτώσεις, κ.τ.λ), πάντα κατόπιν εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Πριν την έναρξη της εργασίας βοτανίσματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός 

του χώρου φυτών από απορρίμματα προκειμένου να μην τεμαχίζονται αυτά από τα 

χορτοκοπτικά μηχανήματα.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων και μηχανημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και 

η απομάκρυνση των προϊόντων που προκύπτουν σε επιτρεπόμενο χώρο. 

Άρθρο 7: Ανανέωση – Διαμόρφωση κόμης  όλων των δένδρων (Καλλωπισμός - 

Συντήρηση) 

 Η υπηρεσία περιλαμβάνει : 

εργασίες ανανέωσης κόμης δένδρων ύψους μέχρι 5m. Η εργασία αυτή θα 

πραγματοποιείται από κατάλληλα πιστοποιημένους από αναγνωρισμένο φορέα 

εναερίτες τεχνίτες και όπου απαιτείται με την χρήση κατάλληλου καλαθοφόρου 

οχήματος.  

την στήριξη των νεαρών δενδρυλλίων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του 

φυτού, με χρήση κατάλληλων στηριγμάτων ή προσδέσεων, ώστε να διασφαλίζεται 

τόσο η σωστή στάση των δέντρων όσο και η προστασία των φλοιών τους, 

ο τακτικός  έλεγχος ξερών κλαδιών, κοπή αυτών και απομάκρυνση τους (ιδιαίτερα σε 

χώρους παιδικών χαρών ή γενικά όπου συνηθίζεται να συναθροίζονται παιδιά). Η 

κάτω οροφή των δένδρων θα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00μ (αφορά τα 

μεγάλα σε ηλικία δένδρα). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων και μηχανημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και 

η απομάκρυνση των προϊόντων που προκύπτουν από το κλάδεμα σε επιτρεπόμενο 

χώρο. 

                

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε 515.285,72 € € με ΦΠΑ και η δαπάνη θα 

βαρύνει τον  Κ.Α. 02356262.10 των  προϋπολογισμών των ετών 2019, 2020 και 2021 

του Δήμου Κιλελέρ ως κάτωθι:  

   Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού  415.553,00 €πλέον ΦΠΑ (99.732,72 €) 

συνολικού ποσού 515.285,72 €, (η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του 

Δήμου οικονομικών ετών  , 2020 και 2021, ως εξής: 

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020   2021 2022 

Κ.Α.:02356262.10 170.000 258.964,26 86.321,46 

ΣΥΝΟΛΑ 170.000 258.924,26 86.321,46 

Προσεγγιστικός υπολογισμός κόστους των ζητουμένων υπηρεσιών, ακολουθεί στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 

ΜΗΝΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2020-22 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  € 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΑΝΑΛ

ΗΨΕΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ  € 

1 

Αποψίλωση χόρτων μη 

αρδευόμενων εκτάσεων (με 

καταστροφέα χωρίς χρήση 

βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού) 

στρέμμα 6,5 837 6 32.643,00 € 

2 

Κούρεμα με χρήση 

χλοοκοπτικού τρακτερ με κάδο 

συλλογής γκαζόν σε παρτέρια 

και φύσημα περιμετρικά του 

γκαζόν 

στρέμμα 19 265 36 181.260,00 € 

3 

Αρδευση -Έλεγχος και 

συντήρηση  άρδευσης 

αρδευόμενων εκτάσεων  

στρέμμα 3,5 335 36 42.210,00 € 

4 

Ανανέωση – Διαμόρφωση 

κόμης  όλων των Θάμνων 

(Καλλωπισμός - Συντήρηση) 

Κατ' 

αποκοπή 
    

2θαμνοι/4μ

πορντούρα 
46.000,00 € 

5 
Λίπανση αρδευόμενων 

εκτάσεων 
στρέμμα 2 335 4 2.680,00 € 

6 

Βοτάνισμα χόρτων με 

βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού 

χειριστή - ζιζανιοκτονία σε 

περιοχές μη αρδευόμενες 

(κοιμητήρια, παιδικές χαρές, 

περιοχές μετά την εφαρμογή 

του καταστροφέα και πλατείες 

μετά την εφαρμογή 

χλοοκοπτικού τρακτέρ) 

στρέμμα 39 220 12 102.960,00 € 

7 

Ανανέωση – Διαμόρφωση 

κόμης  όλων των δένδρων 

(Καλλωπισμός - Συντήρηση) 

Κατ' 

αποκοπή 
      7.800,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 415.553,00 € 

  ΦΠΑ 24% 
    

99.732,72 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ         515.285,72 € 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Οι    ποσότητες  των  εργασιών  ενδέχεται  να  αυξομειωθούν,  αν  

τυχόν προκύψουν διαφορετικές   ανάγκες της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης 

της σύμβασης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της 

σύμβασης. 

 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων 

και σε συνδυασμό µε τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεσθεί η εργασία 

συντήρησης των αρδευόμενων και μη αρδευόμενων χώρων πρασίνου όπως 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της παρούσης.   

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 415.553,00 € µε επί πλέον 

δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 99.732,72 €   ήτοι συνολικής δαπάνης   

515.285,72 € €: και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ∆ήµου οικονομικών 

ετών 2019,2020 και 2021.  (Κ.Α. 02356262.10).   

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο ∆ήµος Κιλελέρ και Ανάδοχος θα 

ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.    

 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Στον παρόντα διαγωνισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις : 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του 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», 

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

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

του 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,   

της 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»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του 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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 

82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 

οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για 

τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 

«προνομιακό φορολογικό καθεστώς.   

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

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

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

έγγραφα και στοιχεία”,  

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

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 

της Α.Ε.Π.Π.» 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι» ”,  

του ν.4605/2019 (ΦΕΚ A 52 - 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 15.6.2016) - 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις,  

του ν.4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (Α' 66), με το άρθρο 33 του οποίου τροποποιούνται 

επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν. 
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4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 

221 και 344 του νόμου αυτού,  

του ν.4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67), με το άρθρο 

56 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 

2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – 

Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, 

τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού, 

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. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η σύμβαση έχει διάρκεια 24  μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί 

μέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στα πλαίσια της 

παραπάνω συνολικής προθεσμίας, δηλαδή εντός 24 μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα 

με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής του δήμου.  

 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Για την ποινική ρήτρα προς τον ανάδοχο ισχύει ότι αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.                      

 ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Οι πληρωμές της αξίας της εργασίας θα γίνονται µε χρηματικό ένταλμα  του 

εργοδότη,  ανά μήνα, µετά την παραλαβή της εργασίας και βάσει σχετικής 

εκκαθαρίσεως αυτής και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο 

παραλαβής, πρακτικό παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και τιμολόγιο του 

αναδόχου.   

 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει 

τα μέτρα του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, 

καθώς και για τη παροχή πρώτων βοηθειών και φέρει ακέραια την ευθύνη για την 

λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ  

Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

ΑΡΘΡΟ  8ο  : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο 

οποίος  βαρύνει τον Δήμο.  

ΆΡΘΡΟ 9ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. 

Επιβλέπων στις ανωτέρω εργασίες ορίζεται ο Αντιδήμαρχος ή ο Προϊστάμενος 

Καθαριότητας και Πρασίνου. 
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3.-Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ),για την ανάθεση της υπηρεσίας  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 
 (Αρ. μελ.17797/22-10-2019), σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη, ως εξής: 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού 

(άνω των ορίων) για την υπηρεσία:  

ΘΕΜΑ: 1ο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ 

ΔΥΟ ΕΤΗ » 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κιλελέρ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας 
Ο.Τ.Α 

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ως άνω ιστοσελίδα του Δήμου 

Κιλελέρ, καθώς και στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ (Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. 

Χαραλάμπους, 41005, Νίκαια Λάρισας) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 30-2413507224. 

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κιλελέρ .  Η δαπάνη 
ανέρχεται σωρευτικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022  στο ποσό των  515.285,72 € .  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Λειτουργική Αναβάθμιση των  αρδευόμενων και μη 
αρδευόμενων χώρων πρασίνου του  Δήμου Κιλελέρ για δύο έτη . 

Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των 
θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου του Δήμου 
Κιλελέρ έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 
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Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των 
εργασιών στις περιοχές του Δήμου που περιγράφονται  στην υπ΄ αριθμ. 17797/22-10-2019 
Μελέτη (Παράρτημα Ι), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική 
αναβάθμισή τους. 

Προβλέπεται: 

 Η διατήρηση σε καλή κατάσταση του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου. Οι εργασίες 
αφορούν κυρίων κούρεμα και πότισμα. 

 Άρδευση φυτών, χλοοτάπητα χώρων πρασίνου . 

 Κοπή, αποψίλωση και καθάρισμα χόρτων σε κοινόχρηστες εκτάσεις με τα απαραίτητα 
μηχανήματα. 

 Λίπανση αρδευόμενων εκτάσεων 

 Έλεγχος και συντήρηση άρδευσης 

 Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης θάμνων και δένδρων 

 Υποστύλωση δένδρων 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας,  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην 
τεχνική μελέτη 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 515.285,72 €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 415.553,00€, ΦΠΑ 
:99.732,72€)  και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου οικονομικών ετών 2020, 
2021 και 2022 , ως εξής:  

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020   2021 2022 

Κ.Α.:35.6262.10 170.000,00€ 258.964,26€ 86.321,46€ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Η οποία εκτιμάται βάσει 
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης άρθρο 86 ν. 
4412/2016). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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 του 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,   

 της 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»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς»2.   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

                                                 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, 

σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 

ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). 

2      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι 

σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με 

αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών. 
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 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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 υπ΄ αριθμ. 17797/22-10-2019 μελέτη  του Δήμου,  

 Το με ΑΔΑΜ 19REQ005761754 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ πρωτογενές αίτημα για 
την συγκεκριμένη υπηρεσία  

 Την υπ΄αριθμ. 18032/29-10-2019 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και δεσμεύεται πίστωση για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας διάρκειας 24 μηνών σε βάρος του Κ.Α : 35.6262.10 για τα έτη 
2020,2021,2022. 

- Τη με αρ.  _______ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:  εγκρίνονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ για 

δύο(2) έτη. 
 Την με αριθμό ________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την 

οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/12/2019  και ώρα 
15:00μ.μ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης3  

                                                 
3 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6, 

ν.4412/2016  

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

 προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.kileler.gov. gr . 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους4  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                 
4 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία 
του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

 «Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 
εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω» 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο5. 

                                                 
5 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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)6.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..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 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.  

                                                 
6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα και να έχουν μεταφραστεί 
στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων έντεκα Ευρώ και έξι λεπτών 
(8.311,06)ευρώ. 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 του άρθρου 2.4.5 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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  
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α) 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 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) 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 (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) 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 (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 
(Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 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 ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει 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.  

ή/και 

γ) 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: 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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν 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. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩΕΝ-5Ν4



 

 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα 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 έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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 
2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε 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 κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας 
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
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αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην τεχνική μελέτη.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού 7 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης,  οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική τους 
επάρκεια καταθέτοντας: επί ποινή αποκλεισμού: 
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α. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών), στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, των τριών τελευταίων προ του έτους 
του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων  (2018,2017,2016)ή υπεύθυνη δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου για τις εν λόγω τρεις 
οικονομικές χρήσεις. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ με τους εγκεκριμένους και 
νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν 
δημοσιευτεί ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων, 
όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του 
διαγωνισμού οικονομική χρήση για την οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ισολογισμός, ο 
διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει 
συντάξει και δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα8  

                                                 
8 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που 

να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη 

σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν 

ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό 

επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 

συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να 

θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 

επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 

σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να 

παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα 

μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 

αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία 

του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις 

συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς 

τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με 

αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 

παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 

διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε 

ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν 
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν αθροιστικά επί ποινή 
αποκλεισμού: 

α) Εμπειρία σε συντήρηση χώρων πρασίνου,  
 
β) σε κατασκευή δικτύων άρδευσης, 
 
 γ) σε φυτοπροστασία γηπέδων και γκαζόν,  
Το ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας σε σχέση με 
τα (α,β,γ) ανωτέρω, αποδεικνύεται με την προσκόμιση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης 
Εργασιών  από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν ή εργοληπτικό πτυχίο 
για έργα πρασίνου της κατάλληλης κατηγορίας. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, αρκεί 
ένα μέλος να πληροί τις παραπάνω προυποθέσεις. 

 Ακόμη, οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε άριστο επίπεδο ποιότητας.  

Συγκεκριμένα, ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος εξοπλισμός, περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

κατ’ 

ελάχιστον 

1 Μηχάνημα Unimog ή Τρακτέρ – Γεωργικός Ελκυστήρας 4x4 (διπλού 
διαφορικού) άνω των 85, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμόζονται τα 
παρακάτω  παρελκόμενα (α/α 2,3,4): α)  Μπορντουροψάλιδο  για 
κλαδοκοπές έως 5μ ύψος και πλάτος κοπής 2,2μ, β) Καταστροφέα 
ανακλινόμενο με πλάτος κοπής 1,5μ και μήκος έως 5μ και γ) 
Καταστροφέα ανακλινόμενο με απορροφητικό βραχίονα σε μήκος 6μ 
και πλάτος κοπής 0,8 μ. το οποίο συνοδεύεται από τρέιλερ 
αποθήκευσης των υπολειμμάτων κοπής με χωρητικότητα 20μ3. 

 

 

2 

2 Μπορντουροψάλιδο  για κλαδοκοπές έως 5μ ύψος και πλάτος κοπής 
2,2μ. (Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω) 

 

1 

3 Καταστροφέα ανακλινόμενο με πλάτος κοπής 1,5μ και μήκος έως 5μ. 
(Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω ) 

1 

4 Καταστροφέα ανακλινόμενο με απορροφητικό βραχίονα σε μήκος 6μ 
και πλάτος κοπής 0,8 μ. το οποίο συνοδεύεται από τρέιλερ 
αποθήκευσης των υπολειμμάτων κοπής με χωρητικότητα 20μ3. 
(Παρελκόμενο μηχανήματος όπως παραπάνω) 

 

1 

5 Τρακτέρ – Γεωργικός Ελκυστήρας 4x4 (διπλού διαφορικού) άνω των 85  

                                                                                                                                            

τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-

ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  

παραδείγματα. 
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HP  στο οποίο θα πρέπει να προσαρμόζονται τα παρακάτω  
παρελκόμενα (α/α 6,7):  α) Καταστροφέα βαρέως τύπου πλάτους 1,85 
μ, ανακλινόμενος και β) Κλαδοτεμαχιστή με δυνατότητα θρυμματισμού 
έως 25 εκ. περίμετρο κορμού. 

 

1 

6 Καταστροφέας βαρέως τύπου πλάτους 1,85 μ, ανακλινόμενος 1 

7 Κλαδοτεμαχιστής με δυνατότητα θρυμματισμού έως 25 εκ. περίμετρο 

κορμού 

1 

8 Μηχάνημα κουρέματος γηπέδου τύπου Grillo 24.0 KW ή μεγαλύτερης 

δύναμης με κάδο συλλογής  χωρητικότητας τουλάχιστον 900 lt και 

ύψος απόρριψης 190 εκ. 

1 

9 Χλοοκοπτικά τρακτέρ 7 

10 Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά  15 

11 Βενζινοκίνητα μπορντουροψάλιδα 7 

12 Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 6 

13 Αλυσοπρίονα 6 

14 Φυσητήρες 5 

15 Όχημα μεταφοράς εργαλείων και προσωπικού 5 

 
Απαιτείται επι ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν: 
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών η οποία δεν μπορεί να 
αποκλίνει από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

 2. Υπεύθυνη δήλωση με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και την 
οργάνωση αυτής, καθώς και 

 3. κατάσταση στην οποία θ’ αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά μέσα που θα διατεθούν 
για την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εργασίας, συνοδευόμενη από αντίγραφα 
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούμενου μηχανοκίνητου εξοπλισμού (άδειες 
κυκλοφορίας σε ισχύ) καθώς και των κατά περίπτωση αδειών, όπου απαιτείται άδεια 
χειριστή μηχανήματος σε ισχύ, ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων (σε ισχύ), αποδεικτικό 
πληρωμής πρόσφατων τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ, από τα οποία θα προκύπτει το 
νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας του καθώς και η δυνατότητα για την καλή εκτέλεση των 
εργασιών. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου θα κατατεθούν ως απλά 
αντίγραφα χωρίς θεώρηση. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  

Α. Αναφορικά με τα οχήματα: 

 1. Να δηλωθούν υπεύθυνα (Υ.Δ.): 

 α)  το είδος και ο αριθμός των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν  

 β) τον αριθμό και το είδος του λοιπού εξοπλισμού που θα διατεθεί  

 γ) οι αριθμοί κυκλοφορίας (όπου προβλέπεται) 

δ) οι άδειες οδήγησης ή/και άδειες χειριστή όπου απαιτείται,  

Β. Να κατατεθούν απλά αντίγραφα χωρίς θεώρηση από: • τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε 
ισχύ • τα αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους • τα δελτία 
τεχνικού ελέγχου και πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ, από τα οποία θα προκύπτει το νόμιμο 
δικαίωμα λειτουργίας των οχημάτων.  
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Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται 
να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισμό του πίνακα. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης 
κατάλληλης τεχνολογίας για εκτέλεση των εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον 
μειοδότη θα αποδεικνύεται είτε α) με τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια, είτε β) 
με υπεύθυνη δήλωση ότι αν ανακηρυχθεί ανάδοχος της εργασίας θα παρουσιάσει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό δύο μέρες πριν την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια υπηρεσία 
που θα του υποδειχθεί διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.  

Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων- εταιρειών/κοινοπραξία, 
αρκεί ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας, προκειμένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της 
ένωσης/κοινοπραξίας και να λαμβάνονται υπ’ όψη από τον Δήμο κατά την αξιολόγηση των 
Προσφορών. Σχετικά με τον εξοπλισμό, αρκεί αθροιστικά τα μέλη της ένωσης να πληρούν 
τις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του πίνακα της 2.2.6. 

Γ. Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός (όχημα – μηχάνημα – λοιπός 
απαιτούμενος εξοπλισμός) δεν είναι υπό την κατοχή εταιρείας ή στην κατοχή του φυσικού 
προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται: 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι αν ανακηρυχθεί ανάδοχος της εργασίας θα 
συνάψει συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ αυτού και του ιδιοκτήτη του 
οχήματος – μηχανήματος - λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού. 

 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος – μηχανήματος – λοιπού απαιτούμενου 
εξοπλισμού ότι αποδέχεται την παραχώρηση ή μίσθωση σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η Υπεύθυνη Δήλωση 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  απαιτείται  
να  διαθέτουν  τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

2.2.7.1  Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης),  για τη διασφάλιση 
ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο  για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών. 

 
2.2.7.2 Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για 
τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους 
με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων 
εργασιών. 
 
2.2.7.3 Εν ισχύ πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (ή νεότερης έκδοσης) για την ασφάλεια 

και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους 
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με 
εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων 
εργασιών. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τις ως άνω πιστοποιήσεις απαιτείται να 
διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος της. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ ,το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  
του Παραρτήματος 1.9  

                                                 
9 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 

ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα 

ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του 

Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

                                                                                                                                            

ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά10: 

                                                 
10 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 

1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 

διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του11. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.212 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

                                                                                                                                            

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους.   

11  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το 

άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

12 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος 

των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που 

εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 

υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου». 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων13 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

                                                 
13 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet. 
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κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και 
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν 
τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
συγκεκριμένη παράγραφο . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση 
να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό.14 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  

η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές 
βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
 

                                                 
14 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα 

μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος 

και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο μέσο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Α/Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Κ) 

1 
 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική 

μελέτη. Πληρότητα και αποτελεσματικότητα της τεχνικής μελέτης. 

20% 

2 
 Εμπειρία 30% 

3 
 Εξοπλισμός και Υποδομή 30% 

4  Διαχείριση, εποπτεία και παρακολούθηση έργου  20% 

  Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Κριτηρίων 100% 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης Κ1 έως Κ4 κυμαίνεται από 100 βαθμούς 
στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της  
προσφοράς. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο :                                      

ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +… + σν*Κν 

Όπου σ1, σ2 κλπ. είναι η συνολική βαθμολογία που έλαβε ο διαγωνιζόμενος σε κάθε 
κριτήριο, πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.  

Κριτήρια με βαθμολογία (σ) μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία 
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

ΣΤΠ 
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Σε περίπτωση προσφορών με ίδιο λόγο Λ (ισοδύναμες προσφορές), προσωρινός 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς ΣΤΠ. 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη τεχνική μελέτη 
στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
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υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα15, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

                                                 
15 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με 

αριθμ. 56902/215/2017  
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συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης16 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και 
σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν17: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

                                                 
16 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 

παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  

του ν. 4609/201917 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 

17 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ..... 

[Συμπληρώνονται σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον ως άνω 
διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με την με αρ.  17797/22-10-2019 Μελέτη του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης. 

- Ειδικότερα, η Τεχνική προσφορά  του οικονομικού φορέα, επί ποινή αποκλεισμού, θα 
πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα  
2.2.9.2  Β2,Β3,Β4 και Β5. 

Eπιπλέον, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν Τεχνική Έκθεση, η οποία θα πρέπει να περιέχει επί 
ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω ενότητες που θα αξιολογηθούν ως κριτήρια ανάθεσης 
της σύμβασης: 

1.          Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση 

2.          Εμπειρία  

3.          Εξοπλισμός και Υποδομή 

4.           Διαχείριση Εποπτεία Παρακολούθηση Έργου 

 

1.      Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική  έκθεση. 

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  περιγράφουν  με  σαφήνεια  τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσουν, με σκοπό την εκτέλεση του συνόλου της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. 
Στην έκθεση αυτή θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν να 
υλοποιήσουν το έργο. Θα γίνεται αναφορά στις μεθόδους, στον τρόπο προσέγγισης και στις 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, στα μέσα και στην υλικοτεχνική υποδομή που θα 
χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση της Σύμβασης. Μέσω της τεχνικής έκθεσης αυτής, κάθε 
υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου και ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις όποιες 
απαιτήσεις δημιουργούν αυτές. Θα πρέπει μέσω της τεχνικής έκθεσης να προκύπτει η 
ποιότητα, η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης.  

2.     Εμπειρία  

Στο σημείο αυτό κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει το εύρος των 
δραστηριοτήτων του και την εμπειρία του, κατά τρόπο που να παρουσιάζονται τα μέσα που 
χρησιμοποίησε καθώς και τις διαδικασίες που εφάρμοσε κατά την εκτέλεση συμβάσεων 
που έφερε εις πέρας ή βρίσκονται σε εξέλιξη.  

3.      Εξοπλισμός και Υποδομή 

Στο σημείο αυτό, κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει τον εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Συγκεκριμένα, θα 
παρουσιαστεί αναλυτική κατάσταση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει ο 
διαγωνιζόμενος ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με αυτόν που απαιτείται στην με αρ 
17797/22-10-2019 Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και στον πίνακα του 
άρθρου 2.2.6 της παρούσας, κατ’ ελάχιστον. Θα πρέπει να αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του συνόλου του εξοπλισμού και τα συνοπτικά χαρακτηριστικά τους. 

Ο Δήμος σε περίπτωση αμφιβολιών για τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά των 
οχημάτων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από διαγωνιζόμενο επίδειξη του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα 
να οργανώσει την επίδειξη. Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος αποτύχει να  επιδείξει  
τον  εξοπλισμό  ή  δεν  ανταποκριθεί  στο  αίτημα  του  Δήμου,  τότε  αποκλείεται  από  τη 
διαδικασία. 

4 .    Διαχείριση- Εποπτεία- Παρακολούθηση  Έργου  

Κάθε  διαγωνιζόμενος  θα  παρουσιάσει  στο  σημείο  αυτό  τον  τρόπο  που  θα  
διαχειριστεί  τη δημοπρατούμενη  υπηρεσία.   

Συγκεκριμένα, θα αναφέρεται ο τρόπος ενημέρωσης του Δήμου για την πορεία εκτέλεσης 
των εργασιών,  ο  τρόπος βελτιστοποίησης της εκτέλεσης της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, 
ο τρόπος εποπτείας -παρακολούθησης της πορείας της και ο τρόπος εξασφάλισης των 
μέτρων ασφαλείας καθώς και των κατάλληλων  συνθηκών  υγιεινής  για  την  εργασία  του  
προσωπικού.  Επιπλέον,  κάθε  διαγωνιζόμενος, οφείλει  να  παρουσιάσει  και  να  
αναπτύξει  τυχόν  έκτακτα  περιστατικά που κρίνει ότι μπορεί  να εμφανισθούν κατά την 
πορεία εκτέλεσης της σύμβασης του, τον τρόπο αντιμετώπισης τους αλλά και τα μέσα που 
θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπισή τους. 

Επίσης, στο σημείο αυτό της προσφοράς του, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
παρουσιάσει αναλυτικότερα το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει με μορφή οργανογράμματος, όπου θα 
φαίνονται οι ειδικότητες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε θέση, ο τρόπος επίβλεψής τους 
και ο τρόπος συντονισμού του προσωπικού με το Δήμο με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση 
των δημοπρατούμενων υπηρεσιών. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
επικεφαλής της ομάδας για το συντονισμό του έργου έναν επόπτη έργου με τουλάχιστον 
τριετή ανάλογη εμπειρία. 

Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία/πιστοποιητικά μέσω των οποίων προκύπτει ότι ο προσφέρων 
προάγει ειδικά μέτρα ασφάλειας, ειδικότερα δε την οδική ασφάλεια κατά την εκτέλεση των 
εργασιών,  θα βαθμολογηθούν επιπλέον.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης τιμή,  όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
....της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) 
η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
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συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,  

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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα 11:00π.μ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου18. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

                                                 
18 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή19 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται : στην 
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή  αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 20. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε 
περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 

                                                 
19 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ 

20 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την 

παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
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των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς21. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (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 και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 
του παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται 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 της διάταξης του 
άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

                                                 
21  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, 

παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
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υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
372 του ν.4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 22. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά23.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

                                                 
22  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση 

κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση 

που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη 

διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην 

περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης 

δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής. 

23  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ 
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης 
της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
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προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα 
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών . 

. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως από την αρμόδια υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας 

υπηρεσίας είναι:  

1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες 

προηγούμενου μήνα.  

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του αναδόχου  

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου 

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς 
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και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (και από τους Τοπικούς Αντιδημάρχους) το οποίο και θα εισηγείται  στην 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου 
της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί 
αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη 
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για 
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.1.3. [Η παρ. 3 συμπληρώνεται κατ΄ επιλογή της Α.Α.] Για την προσήκουσα και έγκαιρη 
παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται 
από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 
εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 
αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
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επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221,  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 
221του ν. 4412/2016.  

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει 
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης).  

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΩΝ των μελών της Ο.Ε. Χατζούλη Βασιλείου και Ακριβούλη 

Γεωργίου οι οποίοι διαφωνούν με την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας για 

ολόκληρο το Δήμο, αφού υπάρχουν άτομα που απασχολούνται στο Δήμο μέσω 

ΟΑΕΔ με οκτάμηνες συμβάσεις και προτείνουν η ανάθεση να γίνει για κάποιες 

Δημοτικές Ενότητες για να μειωθεί και το κόστος. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 142/2019 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ                  

                                      Ακριβές Αντίγραφο                                               

                                          Ο Πρόεδρος                                                     

                                                 

                      

                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 
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