
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα,  04/10/2021 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Αριθ. Πρωτ.: 8088 

Πρώην Σχολή Ευελπίδων 

Κτήριο 6 - Γραφείο 102 

ΤΗΛ / FAX: 210.8841617  

          ΤΗΛ: 213215 6083 

Πληροφορίες:  Κ. Πιτσαρή ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Σ. Γκούφα 

E-mail:  protath.prom@gmail.com 

 

 
Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (CPV: 77311000-

3)» για κάλυψη των αναγκών συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των κτηρίων της Πρώην 

Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών  

και της Εισαγγελίας Αθηνών 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείου Αθηνών για να καλύψει την ετήσια ανάγκη συντήρησης περιβάλλοντος χώρου  

του συγκροτήματος των κτηρίων της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου 

Αθηνών και της Εισαγγελίας Αθηνών, κάνοντας χρήση του άρθρου 118 του Ν 4412/2016, καλεί ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν οικονομική προσφορά-προϋπολογισμό δαπάνης μέχρι και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

15.00 μ.μ. στο email: protath.prom@gmail.com για παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξωτερικού χώρου πρασίνου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει, συγκεντρωτική και αναλυτική οικονομική προσφορά για το 

σύνολο των εργασιών συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των κτηρίων της Πρώην Σχολής 

Ευελπίδων. Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος. 

• Συντήρηση δένδρων, θάμνων, ποωδών πολυετών φυτών και χλοοτάπητα, 

• Βελτίωση χλοοτάπητα, θάμνων και ποωδών πολυετών φυτών με επανασπορές και επαναφυτεύσεις, όπου 

χρειάζεται, 

• Συντήρηση των συστημάτων αυτόματου ποτίσματος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω συντήρηση αφορά στις απλές 

βλάβες όπως είναι η απλή επισκευή διαρροών και ο αποσυντονισμός ή η αντικατάσταση μπεκ. Δεν αφορά 

στην αντικατάσταση διαβρωμένων σωληνώσεων (υλικά).  

• Εξασφάλιση του κατάλληλου ποτίσματος των φυτών και του χλοοτάπητα, ανάλογα με την εποχή. 

• Το ενδεδειγμένο εποχιακό κλάδεμα των φυτών για την ενίσχυσή τους και την ανάδειξη των μορφών τους (δύο 

φορές το χρόνο), 
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• Ξεβοτάνισμα των φυτευτικών περιοχών και την εκρίζωση όλων των ζιζανίων, 

• Λίπανση και ψεκασμό των φυτών και του χλοοτάπητα με ενδεδειγμένα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, 

• Το ενδεδειγμένο κούρεμα του χλοοτάπητα ανάλογα με την εποχή. 

• Η απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος, κτλ. και απορριμμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες 

συντήρησης του χώρου πρασίνου σε ειδικούς κάδους. 

Στις αρμοδιότητες της αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνεται το κλάδεμα ή η κοπή των πολύ υψηλών δέντρων 

όπου απαιτείται η χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανού, ειδικών μηχανημάτων κοπής και κάδου. Σε περίπτωση 

που προκύψει ανάγκη για κλάδεμα ή κοπή ψηλών δέντρων η ανάδοχος θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομική 

προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν περιλαμβάνεται στην αξία της παρούσας σύμβασης. 

• Ο κάθε οικονομικός φορέας, πριν την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς είναι απαραίτητο να 

επισκεφθεί τους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να διαμορφώσει πλήρη εικόνα του 

αντικειμένου της σύμβασης, 

• Ο κάθε οικονομικός φορέας μαζί με την οικονομική προσφορά υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα αναφέρει: 1) ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών και 2) ότι αποδέχεται 

τους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αναλύονται παρακάτω. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η συχνότητα των επισκέψεων της Αναδόχου για τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου καθορίζεται σε 

μία φορά (1) την εβδομάδα (τουλάχιστον). 

2. Ο/Η ανάδοχος θα υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατικό προσωπικό που θα  εκτελεί τις εργασίες 

συντήρησης πρασίνου. Η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για παραλείψεις της αναδόχου, ακατάλληλο 

προσωπικό, κτλ., εκ των οποίων προκλήθηκε ατύχημα σε προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους. 

3. Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές θα ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν.4412/2016. 

4. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται μία φορά το εξάμηνο, για το 1/2 του συνολικού τιμήματος, από την 

αρμόδια υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., μετά την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών και τη βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης έργου από την αρμόδια επιτροπή 

Η προμήθεια των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, φυτών και σπόρων θα γίνεται από την ανάδοχο 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο 

του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΡΛΑΡΗ 

ΕΦΕΤΗΣ 
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