
 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  
 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022 
Λιοσίων 301, 104 45, Αθήνα  Αρ. πρωτ.: 77098 
Τηλ.: 2108318158  
Fax: 2108318558  
Email: gaiaose@gaiaose.gr                                                                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
URL: www.gaiaose.gr 

Πληροφορίες: κα. Μαραβέγια Μαρία  

 

ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΙΑΟΣΕ,» 

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά την υπηρεσία 

περιποίησης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου και του χώρου στάθμευσης του κτιρίου που 

στεγάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.  

 

Α’ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείμενο Αναδόχου  

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου είναι η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του χώρου 

στάθμευσης του κτιρίου που στεγάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, επί της οδού Λιοσίων 301 στην Αθήνα, εκτελώντας τα 

απαιτούμενα κλαδέματα, σκαλίσματα και όλες τις εργασίας βελτίωσης του εδάφους, της ευρωστίας των 

υπαρχόντων φυτών και της καθαριότητας του χώρου, για τρία (3) έτη, σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που αναλυτικά αναφέρονται στο Β’ μέρος της. 

2. Διάρκεια 

Για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του κήπου ο ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση διάρκειας τριών 

ετών. 

3. Τιμή Προσφοράς 

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που 

υπόκειται το είδος. 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ : 22.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 
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4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται επαγγελματικά με τη 

σχετική παροχή υπηρεσίας και θα πρέπει να είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.   

5. Περιγραφή διαδικασίας 

5.1 Είδος σύμβασης 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας σύμβασης από τον αρμόδιο φορέα της 

Αναθέτουσας Αρχής, συνεκτιμώντας ελεύθερα το σύνολο της προσφοράς κάθε υποψήφιου οικονομικού 

φορέα. 

 
5.2 Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι τις 09/01/2023 και ώρα 

14.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΙΑΟΣΕ»,  

υπόψη κας Μαραβέγια Μαρίας 

 
5.3 Διευκρινήσεις 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: 

gaiaose@gaiaose.gr το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

5.4 Ματαίωση – τροποποίηση διαδικασίας 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της σε οποιοδήποτε στάδιο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της 

διαδικασίας. 

6. Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

1. Σύντομο προφίλ νομικού ή φυσικού προσώπου που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα : 

✓ Ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι 

✓ Πείρα και συστάσεις 



 

✓ Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού 

✓ Δείγματα σχετικών έργων 

✓ Συστήματα και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

2. Περιγραφή και δέσμευση για τους τρόπους αντιμετώπισης των πράσινων κριτηρίων για την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής με μειωμένη χρησιμοποίηση πόρων και ελάχιστες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Παράρτημα Ι) 

3. Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

α) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου. 

β) Θα δηλώνεται ότι ο προσφέρον έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

δ) Θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 30 ημέρες 

(από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών). 

 

7. Δικαιολογητικά αναδόχου 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

ii)  Φορολογική ενημερότητα, 

iii)  Ασφαλιστική ενημερότητα 

iv) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φυσικού 

προσώπου 

v) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνετε ότι : 

- Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4412/2016 (περί 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) 

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

- Οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τα 

πρότυπα ποιότητας και τους κανόνες ασφάλειας της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

 

8. Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται κάθε συμβατικό μήνα  με την υποβολή και παραλαβή του συνόλου 

των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Εργοδότη. 



 

Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αμοιβής, ο Εργοδότης θα παρακρατεί κάθε ποσό που 

προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήματος, φόρο 

ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή του Αναδόχου, πρέπει να υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 

στον Εργοδότη τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά:  

i. Τα δελτία/ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

ii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

iii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αναθέτουσα σύμβαση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΙΑΟΣΕ» θα αποτελέσει μία πράσινη δημόσια 

σύμβαση. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) ορίζονται ως η «διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές 

επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που 

επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες 

συνθήκες». 

Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να εκτελέσουν τη σύμβαση, θα εξετασθεί συγκεκριμένη 

πείρα και ικανότητα που συνδέεται με περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο 

της σύμβασης.  

 

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου είναι η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του χώρου 

στάθμευσης του κτιρίου που στεγάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 

συντήρησης του κήπου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, συνεκτιμώντας 

περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, όπως : 

▪ Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και προσόντα του προσωπικού για την εκτέλεση της σύμβασης με τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον  

▪ Προϊόντα/υλικά που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας  

▪ Διοικητικές διαδικασίες που δρομολογούνται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

της υπηρεσίας  

▪ Κατανάλωση ενέργειας και ύδατος και όγκος αποβλήτων που προκύπτουν από την παροχή της υπηρεσίας  

 

 



 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Κλάδεμα καρποφόρων δένδρων 

2. Κλάδεμα ανθοφόρων θάμνων 

3. Κοπή θάμνων σε μπορντούρες 

4. Σκάλισμα δένδρων, θάμνων και παρτεριών 

5. Απομάκρυνση ζιζανίων 

6. Καλλωπισμός, πότισμα και συντήρηση υπαρχόντων φυτών 

7. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου από ξερά φύλλα, φυτά, κλαδιά, απορρίμματα κλπ. και 

απομάκρυνση τους από τον χώρο του ακινήτου σε νομίμως προβλεπόμενους χώρους.   

8. Βελτιωτικά εδάφους  

9. Λίπανση φυτών / λουλουδιών (4 φορές / έτος). 

10. Προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα 

11. Διαμόρφωση, διάνοιξη και σκάλισμα των υπαρχόντων παρτεριών. 

12. Κατάλληλοι ψεκασμοί με φαρμακευτικά διαλύματα για την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών 

των φυτών. (χρήση συσκευασμάτων φυτοπροστασίας και θρέψης κατάλληλα για επεμβάσεις μέσα 

στον αστικό ιστό). 

13. Έλεγχος και συντήρηση του ποτιστικού συστήματος. 

14. Υποβολή προτάσεων κηποτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

 

Τα οποιαδήποτε φάρμακα και λιπάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως να είναι 

ενσωματωμένα στην προσφορά, καθώς επίσης και όλα τα μηχανήματα και γεωργικά μηχανήματα 

συντήρησης τα οποία κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν:  

• Χλοοκοπτικές μηχανές  

• Κοπτικά θάμνων 

• Φρέζες 

• Αλυσοπρίονα  

• Μπορντουροψάλιδα 

• Απορροφητήρας φύλλων 

• Ψεκαστικά μηχανημάτα 

• Κάθε άλλο αναγκαίο εργαλείο κηπουρού 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες του 1 ημέρα την εβδομάδα εντός ωραρίου της εταιρείας, το 

οποίο θα βεβαιώνεται από το παρουσιολόγιο το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία. Μη συμπλήρωση του 



 

παρουσιολογίου από τον Ανάδοχο συνεπάγεται τη μη εκτέλεση της εργασίας. Ωστόσο, επειδή το έργο της 

συντηρήσεως επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, πιθανόν κάποιες επισκέψεις να μετατοπιστούν 

χρονικά, αλλά όχι να ματαιωθούν. Ευθύνη του Αναδόχου θα είναι η αναπλήρωση αυτών και σε κάθε 

περίπτωση η άρτια αισθητική εμφάνιση του κήπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

Στην τιμή της Προσφοράς δεν περιλαμβάνονται: 

• Η αγορά των φυτών 

• Πάσσαλοι για τη στήριξη δένδρων. 

• Η αξία νέων εξαρτημάτων του αρδευτικού σε περίπτωση αντικατάστασης του υπάρχοντος. 

Για οποιαδήποτε αγορά, αντικατάσταση ή και παρέμβαση στο χώρο, ο ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως και 

εγγράφως να ενημερώνει την υπηρεσία προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση. 

 

Δημοσιότητα:  

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο site 

της εταιρείας καθώς και στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

       

           

                                                                                                             ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Συνημμένα:  

1. Κριτήρια για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις / Κατηγορία :  Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης 

εξωτερικών δημοσίων χώρων (Καθαρισμός, κηπουρική) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κριτήρια για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ανά κατηγορία προϊόντων 

Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών δημοσίων χώρων (Καθαρισμός, κηπουρική) 

 

Κατηγορία 2: «Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής»: 

- Στα «προϊόντα κηπουρικής» περιλαμβάνονται τα εξής: βελτιωτικά εδάφους, καλλωπιστικά φυτά, συστήματα 

άρδευσης, ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα. 

- «Υπηρεσίες κηπουρικής»: Οι υπηρεσίες ορίζονται ως ακολούθως και καλύπτονται από τους ακόλουθους 

κωδικούς CPV: κλάδεμα δένδρων που αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 77341000, κλάδεμα θάμνων που 

αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 77342000, φύτευση και αντικατάσταση φυτών και δένδρων: αντιστοιχεί στον 

κωδικό CPV 77330000, Υπηρεσίες επίδειξης φυτών· 03121100, Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα· 

03440000, Δασοκομικά προϊόντα· 03441000, Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες· 03451000, 

Φυτά· 03451100, Φυτά για φύτευση σε παρτέρια· 03451200, Βολβοί λουλουδιών· 03451300, Θάμνοι· 

03452000, Δένδρα· 77314100, Υπηρεσίες χορτοκάλυψης· 77315000, Υπηρεσίες σποράς, λίπανση, 

καταπολέμηση των ζιζανίων και χρήση φυτοφαρμάκων: αντιστοιχεί εν μέρει στον κωδικό CPV 77312000, 

Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα, αντικατάσταση χλοοτάπητα, χειροκίνητη & αυτοματοποιημένη 

άρδευση. 

Τα πράσινα κριτήρια που ακολουθούν βασίζονται στα στοιχειώδη πράσινα κριτήρια που προτείνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατηγορία αυτή σύμφωνα με την ενημέρωση της ιστοσελίδας της στις 30-7-

2020. 

Ελάχιστα πράσινα κριτήρια για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής με μειωμένη 
χρησιμοποίηση πόρων και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 

Καλλωπιστικά φυτά 
Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού και 
λιπασμάτων, τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά 
φυτά θα πρέπει να είναι φυτικά είδη κατάλληλα 
για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. 
οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, 
διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 
του έτους κ.λπ.). Η τοπική αρχή οφείλει να 
παρέχει κατάλογο των φυτικών ειδών που 
προσδιορίζονται ως κατάλληλα για τις τοπικές 
συνθήκες καλλιέργειας. 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει 
πληροφορίες (ονομασία και ποσότητα) 
σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά που θα 
αγοραστούν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 



 

Χωροκατακτητικά ξένα είδη 
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα ιθαγενή 
φυτικά είδη της περιοχής. 
Εάν φυτευτούν ξένα είδη, πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι δεν θα μετατραπούν σε χωροκατακτητικά είδη 
και να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ή εθνικές 
πολιτικές για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών καθώς και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη [κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014]. Πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τοπικοί ή εθνικοί κατάλογοι 
χωροκατακτητικών ειδών, καθώς και ο ενωσιακός 
κατάλογος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
που περιλαμβάνεται στον κανονισμό αριθ. 
1143/2014. 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει 
πληροφορίες (ονομασία) σχετικά με τα 
καλλωπιστικά φυτά που θα αγοραστούν. 

Οργανικά συστατικά των βελτιωτικών εδάφους 
και του εδαφοκαλύμματος 
Τα ακόλουθα υλικά δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ως οργανικά συστατικά 
τελικού προϊόντος: 
− τύρφη· 
− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από 
το οργανικό κλάσμα των μεικτών αστικών 
οικιακών αποβλήτων το οποίο έχει διαχωριστεί 
με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία· 
− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από 
λάσπη η οποία προέρχεται από την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και από λάσπη που 
προέρχεται από τη χαρτοβιομηχανία· 
− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από 
ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 1 σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν 
στοιχεία για την αναλυτική σύνθεση του 
προϊόντος, την προέλευση της οργανικής 
ύλης, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης 
με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό 
σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα 
σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ1 της Επιτροπής ή άλλο 
σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα 
θεωρούνται συμμορφούμενα. 
Θα γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο 
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο φορέα. 

Επικίνδυνες ουσίες (βαρέα μέταλλα) σε 
βελτιωτικά 
εδάφους 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος ή 
συστατικού στα ακόλουθα στοιχεία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται κατωτέρω, 
υπολογιζόμενες επί ξηρού βάρους (ΞΒ) του 
προϊόντος: 
Κάδμιο (Cd): 1,5 mg/kg (ΞΒ) 
Χρώμιο ολικό (Cr): 100 mg/kg (ΞΒ) 
Χαλκός (Cu): 200 mg/kg (ΞΒ) 
Υδράργυρος (Hg): 1 mg/kg (ΞΒ) 
Νικέλιο (Ni): 50 mg/kg (ΞΒ) 
Μόλυβδος (Pb): 120 mg/kg (ΞΒ) 
Ψευδάργυρος (Zn): 600 mg/kg (ΞΒ) 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν 
τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650 
ή ισοδύναμο, EN 16175 ή ισοδύναμο για 
τον Hg) που καταδεικνύουν ότι πληρούται 
το ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό 
σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα 
σύμφωνα με την απόφαση 2015/2099/ΕΚ 
της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου I που ικανοποιεί τα 
αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα. 
Θα γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο 
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο φορέα. 



 

Διαχείριση αποβλήτων κατά την παροχή 
υπηρεσιών κηπουρικής 
Τα απόβλητα που παράγονται κατά την παροχή 
υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να συλλέγονται 
χωριστά και να υποβάλλονται σε διαχείριση ως 
εξής (η αναθέτουσα αρχή μπορεί / θα πρέπει να 
περιορίζει τις επιλογές διαχείρισης σύμφωνα με 
τις τοπικές συνθήκες): 
• Όλα τα οργανικά απόβλητα (ξερά φύλλα, 
κλάδεμα, χόρτα) πρέπει να λιπασματοποιούνται 
επιτόπου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή 
μέσω ανάθεσης της πρακτικής αυτής σε 
επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων. 
• Τα οργανικά απόβλητα ξύλου από κλαδιά κ.λπ. 
πρέπει να τεμαχίζονται επιτόπου ή στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του εδάφους 
στις συμφωνημένες περιοχές. 
Τα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να 
διαχωρίζονται στις υφιστάμενες κατηγορίες 
αστικών αποβλήτων και να μεταφέρονται από 
εξουσιοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
αποβλήτων σε κέντρο ανακύκλωσης εγκεκριμένο 
από τις τοπικές αρχές για τον χειρισμό και την 
επεξεργασία των διαφόρων κατηγοριών 
αποβλήτων 
(χαρτί, πλαστικό κ.λπ.). Ωστόσο, τα απορρίμματα 
συσκευασίας επικίνδυνων ουσιών, όπως 
προϊόντα φυτοπροστασίας, πρέπει να 
απορρίπτονται με ασφάλεια σε εγκεκριμένα 
σημεία συλλογής ή μέσω εξουσιοδοτημένης 
εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για 
περαιτέρω επεξεργασία. 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία της διαχείρισης των 
αποβλήτων που παράγονται στο πλαίσιο των 
εργασιών κηπουρικής, τα οποία πρέπει επίσης να 
τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για 
λόγους εξακρίβωσης. 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν 
αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων 
εργασιών και διαδικασιών. 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία της 
διαχείρισης των αποβλήτων που 
παράγονται στο πλαίσιο των εργασιών 
κηπουρικής, τα οποία πρέπει επίσης να 
τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας 
αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει 
κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΈΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

(5) = (3) + (4)   

1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (ΓΙΑ 3 ΕΤΗ) 

(αριθμητικά) 

1    

      

2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ   (ολογράφως) 

 

3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ    

                              (ολογράφως) 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως) :  …………………….……..…………………ημέρες 

  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 

 

 

 

 
                                        
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 


