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                                                               Μαρούσι,: 24.05.2021 
                                                   Αριθμ .Πρωτ.: 6700_2021 
 

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ελένη Στοϊλίδου & Σοφία Γιαννακά  

ΤΗΛ. : 210.2896777 & 210.2896754 

FAX : 210.2821089 

e-mail : estoilidou@aspete.gr  

sgiannaka@aspete.gr  
 
 

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΔΕΜΑ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2021, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ           
(CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)     

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας που 

αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή 

προσφορών ανέρχεται σε 11.408,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό της 

ΑΣΠΑΙΤΕ Οικονομικού Έτους 2021 ΚΑΕ : 

0899 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από 
αγριόχορτα 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 31 Μαΐου  2021 και ώρα 10:00π.μ 

στο τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, ΣΤΑΘΜΟΣ 
«ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 

15122                      

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης  
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Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την 

«Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 

Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-08-20 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-08-2020) Υπουργική 

Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 
6. Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις¨. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, 
Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις 

και τις συμπληρώσεις του και ιδίως το άρθρο 26. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων» 
9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013, τ. Α΄ ) : «Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ( Α’ 161 ) και λοιπές 

ρυθμίσεις», άρθρο1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 

11. Τον Ν.4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις». 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/5-8-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες". 

13. Το Π.Δ 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα».  

14. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
15. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση 

και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες 

Διατάξεις». 

16. Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 
(Β/1781). 

17. Την αριθμ. 18/19-5-2021 (Θέμα: 3.3) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 

ΩΥΘ746Ψ8ΧΙ-172 που αφορά στην έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

18. Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/175/19-5-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

ΑΔΑ: Ψ9ΧΓ46Ψ8ΧΙ-ΞΕΞ. 
 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

ότι, θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων, 
καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των δένδρων και εκρίζωσης 

υπογείου τμήματος δένδρων και αποκομιδής απορριμμάτων του αγροκτήματος 

της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) της παρούσας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των έντεκα 

χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (11.408,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ. 
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.: 0899 Τακτικού 

Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2021.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό 

τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr) 

προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν 

την παρούσα πρόσκληση. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε 

τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016. 
 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των εννέα 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00)€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων 
οκτώ ευρώ (11.408,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τις 

πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ οικονομικού έτους 2021, και 

ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0899. 

  

Παροχή Διευκρινίσεων 
Πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία και την πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα 

Οικονομικών Υποθέσεων, κα Γιαννακά Σοφία στο τηλ.: 210-2896754 και κα Στοϊλίδου 

Ελένη στο τηλ: 210-2896777 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00 

μ.μ. 

 
Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, 

στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ έως Δευτέρα 31 Μαΐου  2021 
και ώρα 10:00π.μ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) στο Μαρούσι 

(Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 151 22, Κεντρικό Κτίριο). 
Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, 

μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις 

κάτωθι ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών 

αποψίλωσης των χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των 

δένδρων και απομάκρυνσης των απορριμμάτων του αγροκτήματος της 

ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι». 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» )  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 151 22  

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  
 

 

http://www.aspete.gr/
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Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

παράδοσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή 

παραλαβής του φακέλου από το courier.  

Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 10:00π.μ από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 15122, 

Μαρούσι Αττικής ή εναλλακτικά σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια 

επιτροπή. 

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, με 

εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και δεν 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
α) Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας, 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ. 

Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών 

χωρίς Φ.Π.Α.  
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

απαράβατους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται απόρριψη 

των προσφορών.  

Αποκλείονται οι προσφορές όταν, η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 

προμήθειας της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., 

υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.  
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της 

παρούσας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (Δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, πρέπει να 
φέρει δε ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφοράς). 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
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Δικαιολογητικά Ανάθεσης 
Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη 
ανακοίνωση, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) προσκομίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και πιστοποιητικό ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας.  
Επισημαίνεται ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει απόσπασμα 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. 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.  
 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, με απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Εγγυήσεις 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της 

παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
κατά δύο (2) μήνες. 

 

Χρόνος - τόπος παροχής υπηρεσιών  

Οι εργασίες αποψίλωσης των χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των 
δένδρων και απομάκρυνσης των απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 

Μαρούσι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα πραγματοποιηθούν στους 

χώρους και στα κτίρια της Σχολής, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου, για κάθε μέρα καθυστέρησης υπόκειται σε ποινική ρήτρα 

είκοσι (20) ευρώ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών 

του Δημοσίου. 

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 
ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος.  

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας από τον ανάδοχο θα γίνει από τον υπεύθυνο που θα 

ορίσει η ΔΕ και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει με ευθύνη των αρμόδιων 

οργάνων της ΑΣΠΑΙΤΕ (Επιτροπή Παραλαβής).  

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. 

   

Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική 
παραλαβή από αρμόδια επιτροπή, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
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 Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)., επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.), 

 Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων υπέρ της της Αρχής Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.), 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 
υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις.  

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

  

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. 

 
 
Ειδικοί όροι 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας θα πρέπει να 

γίνονται με την σύμφωνη γνώμη ΑΣΠΑΙΤΕ και Αναδόχου.  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής 
στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς 

αποφυγή ατυχημάτων προς τρίτους, ιδιαίτερα στους χώρους του Ιδρύματος, όπου 

διακινείται μεγάλος αριθμός σπουδαστών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση 

που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Καθόλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.   

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να 

επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Επίσης, η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να 

καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της πρόσκλησης, μετά από 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.    

Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της υπηρεσίας, η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το 
δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο 

έργο.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους 

αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την σχετική σύμβαση.  

Κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής Νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.  
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Ο Ανάδοχος και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 

διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την ολοκλήρωση της 

προμήθειας .  

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες και υπηρεσίες νόμων 

και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες 

θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να 
επικαλεστούν άγνοιά τους. 

  

 

.  

 

  
  

  

   

   

 
 

       
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ  

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. 

 

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΥΛΟΣ 

 

 
   Συνημμένα: Τέσσερα (4) 

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   
3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο σύμβασης 

5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Υπεύθυνη Δήλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Εργασιών αποψίλωσης χόρτων, καθαρισμού (κλαδέματος) θαμνοειδών και 

δένδρων, εκρίζωσης δέντρων και απομάκρυνσης απορριμμάτων του 

αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ  στο Μαρούσι 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν:  

Την αποψίλωση των εξωτερικών χώρων για λόγους πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων 

της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τους θερινούς μήνες (αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από τυχαία 

γεγονότα και εμπρησμούς) και την απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών εκτός του 

χώρου της.  

 

Ο ανάδοχος συγκεκριμένα θα αναλάβει :  

 

1) Την αποψίλωση των εξωτερικών χώρων της ΑΣΠΑΙΤΕ (σχέδιο 1α και 1β)  

Θα γίνει αποψίλωση των χόρτων σε όλο το αγρόκτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ και συγκεκριμένα:  

Όπου είναι δυνατόν θα χρησιμοποιηθεί γεωργικός ελκυστήρας χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα εξαρτήματα.  

Στους χώρους όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποψίλωση των χόρτων με τον 

γεωργικό ελκυστήρα, λόγω αδυναμίας πρόσβασης, (π.χ., όπου υπάρχει μεγάλη κλίση 

πρανών, σε χώρους με ανεπαρκές εύρος, περιμετρικά των χώρων στάθμευσης κ.λπ.) 

αυτή θα γίνει χειρωνακτικά.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά χειρωνακτικά θα γίνει η αποψίλωση με χλοοκοπτικό 

μηχάνημα ή με μικρή φρέζα ή με εργαλεία χειρός:  

α) Στους αύλειους χώρους που βρίσκονται εξωτερικά και εσωτερικά του κεντρικού 

κτιρίου (πρώην κτίριο Διοίκησης – αίθουσες διδασκαλίας) (Σχέδιο 2)  

 

 

Σχέδιο 2  
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β) Στους χώρους που βρίσκονται περιμετρικά των δρόμων και τάφρων που υπάρχουν 

στο αγρόκτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

γ) Περιμετρικά του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο διοίκησης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει να έχουν ελαστικούς 

τροχούς και όχι ερπύστριες.  

2) Το καθάρισμα (κλάδεμα) όλων των θαμνοειδών και των δέντρων που 

υπάρχουν περιμετρικά εντός του χώρου.  

Συγκεκριμένα το κλάδεμα στα δένδρα αναφέρεται στην αφαίρεση των χαμηλών κλαδιών 

ώστε να αποτρέπεται η επέκταση της πυρκαγιάς και να μην παρεμποδίζεται η κίνηση. 

Το κλάδεμα των θαμνοειδών αναφέρεται στην διαμόρφωση της εξωτερικής τους 

επιφάνειας ώστε να μην παρεμποδίζεται η κίνηση. Επίσης πρέπει να αποκοπούν τα 

κλαδιά που έχουν σπάσει λόγω της θεομηνίας.  

3) Την απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων  

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα προβεί στην απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από 

τους εξωτερικούς χώρους δηλαδή τόσο των χόρτων και κλαδιών που θα κόψει όσο και 

των αναμεμιγμένων με αυτά αστικών απορριμμάτων, με ίδια μέσα και έξοδα από τους 

χώρους της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

4) Την εκρίζωση δέκα πέντε (15) δέντρων 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκρίζωση του υπογείου τμήματος δέκα 

πέντε (15) κομμένων δέντρων που βρίσκονται περιμετρικά των Νέων Εργαστηρίων. Ο 

ανάδοχος θα αναλάβει με ίδια μέσα και έξοδα την απομάκρυνση των προϊόντων 

εκρίζωσης εκτός των χώρων της Αγροκτήματος. 

5) Την κοπή υψηλών κλάδων (10) δέκα δέντρων περιμετρικά των εργαστηρίων 

και του κεντρικού κτιρίου. 

Η κοπή των κλάδων αποσκοπεί στην αποφυγή πτώσης φύλλων στις οροφές των κτιρίων 

που οδηγεί σε φραγή των υδρορροών.   

  

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις, 

αναφορικά με την ασφάλεια του εργοταξιακού χώρου (εντός του χώρου του Ιδρύματος), 

και την αποκομιδή των υλικών (χόρτων-κλαδιών), που θα προκύψουν μετά την 

αποψίλωση - κλάδεμα.  

Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή 

ατυχημάτων προς τρίτους, ιδιαίτερα στους χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται 

μεγάλος αριθμός σπουδαστών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοση του έργου και μετά την περάτωσή 

του, να απομακρύνει από όλους τους χώρους τα απορρίμματα (σκουπίδια, χόρτα 

κ.λπ.), να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους που 

πραγματοποίησε εργασίες για την παράδοσή τους απολύτως καθαρούς και γενικά να 

μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε οι εκτάσεις να παραδοθούν καθ’ όλα έτοιμες 

για χρήση και λειτουργία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

Στοιχεία Προσφέροντος 
 

 

Προς: 

ΑΣΠΑΙΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Θέμα: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………………………… 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών  αποψίλωσης των 
χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των δένδρων και απομάκρυνσης 

των απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Υπηρεσία) 

Συνολική 

Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Συνολική 

Αξία με 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Παροχή υπηρεσιών  αποψίλωσης των 

χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των 

θαμνοειδών και των δένδρων και 

απομάκρυνσης των απορριμμάτων 

του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 

Μαρούσι. 

1   

 
Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Το τελικό σύνολο προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως 

και αριθμητικώς):  

O Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):  

Το τελικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως 
και αριθμητικώς): 

 

 

[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..………… 

 

Για τον προσφέροντα 
 

 

 

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ €  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................  

 
Ημερομηνία έκδοσης .........................  

 

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΣΠΑΙΤΕ  

ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 15122  

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ………………..  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα 

επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των € ……………………. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/ νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση 

των όρων της αριθμ. πρωτ. ……. σύμβασης, καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της σύμφωνα 

με την αριθμ. πρωτ……………………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

«Την αποψίλωση των χόρτων, τον καθαρισμό (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των 

δένδρων και την απομάκρυνση των απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 

Μαρούσι στο έτος 2021».  
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.  

 

 

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ’  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 
 

Αριθμ. Πρωτ.: 

         

 

Της αποψίλωσης των χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των δένδρων 

και απομάκρυνσης των απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι 
στο έτος 2021 (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: ….) 

 

Σήμερα στις ………………, ημέρα ……………………, στην ΑΣΠΑΙΤΕ που εδρεύει 

στο Μαρούσι Αττικής, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Κτήμα Μακρυκώστα, Τ.Κ.: 15122 με 

Α.Φ.Μ.: 999655324 και Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 
Α. Του Γεωργίου Ε. Χατζαράκη, Καθηγητή, Προέδρου της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ που 

εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ: 105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 

650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020 Υπουργική Απόφαση) που αφορά την ανασυγκρότηση της 

Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»  

Β. Του/Της…………………………………………………………….,Α.Φ.Μ.:……………………, 
ΔΟΥ: …………., Δ/ΝΣΗ: …………., ………….., Τ.Κ.: ………., τηλ.: …………….., fax: 

…………………., που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά αμοιβαία τα εξής: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Γεώργιος Ε. Χατζαράκης, Καθηγητής, Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ ( Εργοδότης ) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. 

……./………… ( Θέμα ……… ) Πράξη της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ: …………………  

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
Την αποψίλωση των χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των δένδρων 

και εκρίζωσης υπογείου τμήματος δένδρων και αποκομιδής απορριμμάτων του 

αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2021, αντί του ποσού των 

…………………………………… ευρώ (………………….€) συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. στον ……………………………………….. και αυτός αναλαμβάνει την 

πραγματοποίηση αυτής με τους παρακάτω όρους. 
 - Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει εργασίες πέραν του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου αν προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την 

απαιτούμενη πληρωμή των εργασιών. 

 - Για την περάτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης περαιώσεως των εργασιών του έργου, επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα (λόγω του επείγοντος) η οποία ορίζεται στο ποσό των είκοσι 

ευρώ (20,00€), για κάθε ημέρα υπ΄ αιτίας από μέρους του υπέρβασης της προθεσμίας.  

- Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης ως και οποιασδήποτε απαίτησης του εργοδότη κατά του αναδόχου, η οποία 

ήθελε, τυχόν, προκύψει από την πραγματοποίηση των εργασιών της αποψίλωσης των 





 15 

χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών και των δένδρων και εκρίζωσης 

υπογείου τμήματος δένδρων και αποκομιδής απορριμμάτων του αγροκτήματος της 

ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2021, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ……………….. 

εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, του ………………………… ποσού 

…………………………………………… ευρώ ( …………….. €).  
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή 

έμμεση που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση του έργου.  

- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη 

και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία 

υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις.  
- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη 

προσφορά του, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ 

των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιμής.  

- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του 

έλαβε υπόψη του την τεχνική περιγραφή και το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης με 

αριθμ. πρωτ. …./2021.  
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση της πραγματοποίησης 

των υπηρεσιών «Της αποψίλωσης των χόρτων, καθαρισμού (κλάδεμα) των θαμνοειδών 

και των δένδρων και εκρίζωσης υπογείου τμήματος δένδρων και αποκομιδής 

απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ», ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από 

μέρους του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα 
την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την 

σύμβαση.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. 

όπως προβλέπεται από τον νόμο.  

-Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται εντός των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 

του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή αλλιώς από την παραλαβή των αγαθών 
ή των υπηρεσιών εφόσον το τιμολόγιο παραληφθεί πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου του έργου ή μέρους αυτού 

σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 

παρούσα σύμβαση.  

- Ως προς τα λοιπά θέματα του έργου ισχύουν η αριθμ. πρωτ. ……….. προσφορά του 
αναδόχου και η αριθμ. πρωτ. /…/2021 πρόσκληση (που επισυνάπτονται στην παρούσα 

σύμβαση).  

- Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους (εργοδότη και ανάδοχο) σε 

τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το ένα (1) 

έλαβε ο ανάδοχος Τυχόν παράληψη των ανωτέρων οδηγιών με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου- Εργολάβου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

 

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι έχω λάβει γνώση των σχετικών χώρων.  

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα:  
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου.  
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

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

2803/2000.  

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση.  

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
 
 

 

 




