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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος για Ανάθεση εργασιών: «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ-ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ». 

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 

29.000,00 €). 

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας και θα 

συναφθεί σύμβαση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων 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.  

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες: 

➢ είναι εναλλακτικές 

➢ έχουν απόκλιση από τις ζητούμενες υπηρεσίες  

➢ είναι εκπρόθεσμες  

➢ δεν καλύπτουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

➢ ξεπερνούν τον συνολικό προϋπολογισμό  

 

Οι  συμμετέχοντες  θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

✓ Οικονομική προσφορά ανά μονάδα μέτρησης σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία, η οποία θα είναι 

σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας και ο χρόνος ισχύος της θα είναι τρεις 

(3) μήνες από την υποβολή της. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες  είναι σύμφωνες με 

τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης, όπως απεικονίζονται στην με  αριθμ. πρωτ.      
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51471/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Αργολίδας, την οποία και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα (Παράρτημα III). 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό  απορρέουσας σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό αυτό καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16. 

 

Συνοδευτικά μαζί με την οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται και η περίοδος ισχύος της,  θα 

πρέπει να κατατεθούν από τον προσφέροντα (και τον υπεργολάβο, μόνο σε περίπτωση που το ποσοστό 

υπεργολαβίας ξεπερνά το 30% της σύμβασης) τα κάτωθι έγγραφα – αποδεικτικά μέσα: 

 

✓ υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (επισυνάπτεται 

υπόδειγμα – Παράρτημα ΙΙ) 

✓ φορολογική ενημερότητα για όλους τους φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης  

✓ ασφαλιστική ενημερότητα για δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, 

σύμφωνα με την αριθ. 15435/913/ΦΕΚ 1559/Β/ 1559/23.04.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε (ΦΕΚ/3/Β/04.01.2021). 

 

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να απευθύνει και να καταθέσει την προσφορά του έως 22/02/2023 και ώρα 15:00 

είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Δ/νση Διοικητικού-

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Παρ.οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, τ.κ. 21100, Ναύπλιο, είτε στο e-mail της  

Κεντρικής Γραμματείας: arg.gram@eppel.gov.gr .   

Επισημαίνεται ότι το μέγιστο μέγεθος συνημμένων αρχείων που μπορούν να παραληφθούν είναι 25 MB, ως εκ 

τούτου και σε περίπτωση μεγαλύτερου μεγέθους συνημμένων αρχείων όπως αποσταλούν περισσότερα του ενός 

(1) μηνύματα.  

Η μέριμνα για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς ανήκει στον συμμετέχοντα ενδιαφερόμενο.                        
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
  

Ο Περιφερειάρχης 

 

 
Παναγιώτης Νίκας 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

e-mail  

 

A/A 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη 
(Ευρώ) 

              
Μερική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

  1. ΕΝΙΑΙΑ               

1 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 16 
- 20 m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.6 

ΠΡΣ 5354 1 ΤΕΜ 90   

2 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 12 
- 16 m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.4 

ΠΡΣ 5354 2 ΤΕΜ 45   

3 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.1 

ΠΡΣ 5354 3 ΤΕΜ 28   

              Άθροισμα :    

                

              ΦΠΑ 24% :  

              
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ:   

 

Η οικονομική μου προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της. 

 

Ημερομηνία:……………………………… 

          Για το υποψήφιο ανάδοχο 

 

                Σφραγίδα / υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 

 





 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        

         

A/A 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη 
(Ευρώ) 

              
Μερική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

  1. ΕΝΙΑΙΑ               

1 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 
16 - 20 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.6 

ΠΡΣ 5354 1 ΤΕΜ 90 225 20.250,00 

2 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 
12 - 16 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.4 

ΠΡΣ 5354 2 ΤΕΜ 45 140 6.300,00 

3 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 
8 - 12 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.1 

ΠΡΣ 5354 3 ΤΕΜ 28 87,5 2.450,00 

              
Άθροισμα 

:   
29.000,00 

                

              
Άθροισμα 

:   
29.000,00 

              ΦΠΑ 24% 6.960,00 

              
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:   
35.960,00 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
A.T. : 1     

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, 

ερείσματα κλπ. 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 

ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 

που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 6 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00,   (Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

 

A.T. : 2     

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, 

ερείσματα κλπ. 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 

ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 

που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 4 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 





 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00,   (Ολογράφως): εκατόν σαράντα 

 

      

A.T. : 3     

Άρθρο  : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, 

ερείσματα κλπ. 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 

ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 

που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,50,  (Ολογράφως): Ογδόντα επτά και πενήντα  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

                                                                    
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

1) 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), 

2) 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, 

3) 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), 

4) 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, 

5) 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), 

6) 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 15.04.2011,σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄215). 

 

Ημερομηνία:  .. …./..…/2023 
 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            Ο/Η  Δηλ….. 
                                                                                                                                                           (Υπογραφή) 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

                                                                   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Η προσφορά μου είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης, όπως απεικονίζονται στην με  

αριθμ. πρωτ. 51471/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Αργολίδας, την οποία και 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

Ημερομηνία:  .. …./..…/2023 
 

Ο/Η  Δηλ….. 
 
 

(Υπογραφή) 

  
 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
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