
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
 

     ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΤ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ 
ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 13.500,00€ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24%, ΚΑΣϋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2022 ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 
(ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ) (CPV:45112712-9). 

 
         

ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ  Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

γ)   Ο ν. 4820/2021 άρκρο 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ. 

      δ) Η υπ’ αρικμ. 6θ/κζμα 3ο/21-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΝ6Θ46904Κ-ΗΤΑ) Ζκτακτθ Συνεδρίαςθ του Δ.Σ. 
του Νοςοκομείου  περί   ζγκριςθσ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ 
ζτουσ 2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ». 

ε) Η υπϋ αρικμ. 10θ /Θζμα 22ο /23-06-2022 (ΑΔΑ:6Σ2Τ4690Β1-1ΣΟ) Ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ, ζγκριςθ διενζργειασ απευκείασ ανάκεςθσ δια τθσ υποβολισ ζγγραφων 
ςφραγιςμζνων  προςφορϊν μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 
επικφρωςθσ Ρρακτικοφ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για τισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τοπίου 
για κιπουσ τθσ Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και τθσ 
Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΣ» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 13.500,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, κατϋ εφαρμογι του ΡΡΥΥ 2022 και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) (CPV:45112712-9)». 
ςτ) Η  υπ’ αρικ. 491θ/8639/20-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ1Η46904Κ-Ι7Μ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 0439 από τθν Οργανικι Μονάδα Ζδρασ του Γ.Ν.Θ. 





 

 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και θ υπ’ αρικ. 779θ/8045/17-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ8Γ4690Β1-8Ξ5) 
απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτον ίδιο ΚΑΕ, από τθν Οργανικι Μονάδα «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ» 

 
   
 
 
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Παραςκευι 15-07-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα  18-07-2022,  ϊρα 
10:30 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
 
 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
 
 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €13.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €10.887,09  Φ.Π.Α: €2.612,90). 
  





 

 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 
 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

 
 





 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
5. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ. 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 8θ/ 26-05-2022 ( Θζμα 32ο ) ΑΔΑ : 
Ψ4Ρ34690Β1-ΛΥΟ  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 

http://www.epromy.gr/




 

 

Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
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               ΝΙΚΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ                                     ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τοπίου για κιπουσ τθσ Οργανικισ 
Μονάδασ ζδρασ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» και τθσ Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 13.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.  
 
  
 
 

 Ο ςυντθρθτισ οφείλει να διακζτει κατάλλθλο και ειδικευμζνο προςωπικό κακϊσ και τα 
απαραίτθτα εργαλεία και εξοπλιςμό για τθν ςυντιρθςθ όλων των χϊρων πραςίνου – 
κιπων, παρτεριϊν, αίκριων,  ηαρντινιζρων των  Νοςοκομείων, όπωσ αυτοί φαίνονται ςτα 
ςυνθμμζνα ςχεδιαγράμματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 
τεχνικισ προδιαγραφισ. 

 Ο ςυντθρθτισ οφείλει να πραγματοποιεί επιτόπιο ζλεγχο καλισ λειτουργίασ του 
αυτόματου ποτίςματοσ και ρυκμίςεισ αυτοφ μία φορά τον μινα ςε οριςμζνεσ χρονικά 
θμερομθνίεσ.  

  Ο ςυντθρθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τον αναπλθρωτι Ρροϊςτάμενο/θ του τμιματοσ 
Επιςταςίασ – Ιματιςμοφ πριν και μετά από κάκε επιτόπιο ζλεγχο ι οποιαδιποτε 
παρζμβαςθ ςτουσ κιπουσ και τον περιβάλλοντα χϊρο. 

  Ο ςυντθρθτισ οφείλει να τθρεί θμερολόγιο εργαςιϊν που κα υπογράφεται από τον ίδιο 
και τον Ρροϊςτάμενο/θ του τμιματοσ Επιςταςίασ – Ιματιςμοφ μετά από κάκε παρζμβαςθ 
ςτουσ κιπουσ και τον περιβάλλοντα χϊρο. 

 Να κατακζςει προτάςεισ για φφτευςθ φυτϊν, κάμνων, δενδρυλλίων,  δζντρων κλπ 
αρωματικϊν θ μθ, όπου χρειάηεται, κακϊσ και προτάςεισ για τθν αντικατάςταςθ θ 
προμικεια υλικϊν ποτίςματοσ, αλλά και για ότι άλλο χρειαςτεί για τθν ςωςτι και επαρκι 
ςυντιρθςθ και εμφάνιςθ των κιπων. 

 
 

 Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί τισ παρακάτω εργαςίεσ: 
1. Συντιρθςθ του χλοοτάπθτα που περιλαμβάνει κοφρεμα με χλοοκοπτικι   μθχανι ανά 

τακτά διαςτιματα (1 φορά τον μινα) ϊςτε να επιτυγχάνεται άριςτθ εμφάνιςθ. 
2. Κλάδεμα όλων των κάμνων και δζνδρων ςτθν κατάλλθλθ εποχι ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ του κάκε φυτοφ και καλλιτεχνικό κοφρεμα (κλάδεμα μπορντοφρασ) με 
μθχανικό χειροκίνθτο ψαλίδι (δφο με τρείσ φορζσ το χρόνο) θ όποτε είναι απαραίτθτο.  

3. Κλάδεμα των ψθλϊν δζντρων τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ το χρόνο και ςτθν κατάλλθλθ 
για το κάκε δζντρο εποχι, κακϊσ και κάκε φορά που κα κλθκεί από τθν τεχνικι 
υπθρεςία ι τον Ρροϊςτάμενο/θ του τμιματοσ Επιςταςίασ – Ιματιςμοφ ςε  περιπτϊςεισ 
επικινδυνότθτασ (ςπαςμζνα ι υπζρβαρα κλαδιά), δθμιουργία εμποδίων ι δυςκολίασ 
ςτθν πρόςβαςθ των υποκείμενων χϊρων.  

4. Αποψίλωςθ των κλαδιϊν των δζντρων γφρω από τα φωτιςτικά ςϊματα του αφλειου 
χϊρου, 2 φορζσ (μια τθν άνοιξθ και μια το καλοκαίρι πριν τισ 15 Ιουλίου) ωσ προλθπτικό 
μζτρο προςταςίασ κατά των πυρκαγιϊν. 

5. Ρροτάςεισ για τθν καταπολζμθςθ αςκενειϊν που υπάρχουν ι μπορεί να εμφανιςτοφν ςε 
οποιοδιποτε φυτό, δζντρο και τον χλοοτάπθτα αλλά και καταπολζμθςθ αυτϊν κατόπιν 
ςυνεννοιςεωσ ϊςτε να τθροφνται τα κατάλλθλα υγειονομικά μζτρα.  

6. Συγκζντρωςθ πεςμζνων φφλλων, πευκοβελόνων ,κλαδιϊν κλπ, μία με δφο φορζσ το μινα 
(το καλοκαίρι δφο φορζσ το μινα οπωςδιποτε), από όλουσ τουσ χϊρουσ πραςίνου των 
Νοςοκομείων για τθν αποφυγι πυρκαγιϊν αλλά και για λόγουσ αιςκθτικισ.  





 

 

7. Απομάκρυνςθ όλων των αγριόχορτων και αυτοφυϊν φυτϊν απ’ όλα τα παρτζρια – 
χϊρουσ πραςίνου των Νοςοκομείων  

8. Με ευκφνθ του αναδόχου να γίνετε θ τοποκζτθςθ  των απορριμμάτων απ’ όλεσ τισ 
παραπάνω εργαςίεσ ( χόρτων φφλλων, κλαδιϊν, πεςμζνων φφλλων, πευκοβελόνων κλπ) 
ςε ςάκουσ κακϊσ και θ απομάκρυνςι τουσ από τα Νοςοκομεία με όχθμα του αναδόχου, 
προσ κατάλλθλθ απόρριψι τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ και όχι  
οπουδιποτε. 

9. Επίςθσ να πραγματοποιείτε κάκε άλλθ εργαςία που κα κρικεί απαραίτθτθ για το 
βζλτιςτο αποτζλεςμα μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
 

 Ο ςυντθρθτισ οφείλει να διατθρεί τουσ χϊρουσ πραςίνου – κιπουσ – παρτζρια ςτο ςφνολό 
τουσ, ςε άριςτθ κατάςταςθ και εμφάνιςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ο ςυντθρθτισ οφείλει να αποκακιςτά κάκε βλάβθ και να αποηθμιϊνει το Νοςοκομείο για 
κάκε ηθμιά, φκορά, καταςτροφι που είναι δυνατόν να ςυμβεί με δικι του υπαιτιότθτα. 
Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα που πικανόν να ςυμβεί ςε προςωπικό 
που απαςχολείται για λογαριαςμό του ςτο χϊρο του Νοςοκομείου. 

 Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ για τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ και ςτα δφο Νοςοκομεία 
ανζρχεται ςτο ποςό των 10.887,09 ευρϊ άνευ ΦΡΑ ( ιτοι 13.500 ευρϊ με ΦΡΑ 24%), με το 65% 
του ποςοφ να διατίκεται για τισ ανάγκεσ τθσ Οργανικισ Μονάδασ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» και το 
35% για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»   
 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

           ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ    «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 





 

 

         ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

 

 

 
                                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» για  τισ εργαςίεσ 
διαμόρφωςθσ τοπίου για κιπουσ τθσ Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ» και τθσ Οργανικισ 
Μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ-Ο Άγιοσ  Δθμιτριοσ» 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
 





 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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