
 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΑ: Νικολάου Α. 
Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού 
Τ.Κ. 15234 
Τηλ. 210 6895830 
Email:tmima.prasinou@halandri.gr 
 

   

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» 

 
 
 
 
 
      Α.Μ:   44 /2020 
      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.800,00 € (με ΦΠΑ)       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  Καθαρισμός Ρεματιάς Χαλανδρίου  

ΠΡΟΫΠ.:   24.800,00 € (με ΦΠΑ)       

ΑΜ : 44 /2020 

Κ.Α.:  35.6277.06   

CPV: 90600000-3 

(Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε 
αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς 
υπηρεσίες) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
του έτους 2020 και αφορά σε εργασίες καθαρισμού στη Ζώνη Α του ρέματος Πεντέλης 
Χαλανδρίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου όπως καθορίζονται 
στο  Προεδρικό Διάταγμα  «Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – 
Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών 
προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών» 
(ΦΕΚ 659/Δ/1995). Οι εργασίες είναι απαραίτητες για την προστασία του τοπίου της 
ρεματιάς, την αποφυγή πυρκαγιάς,  την ασφάλεια των πολιτών που επισκέπτονται και 
αθλούνται στο χώρο και την προστασία των κατοικιών που γειτνιάζουν με αυτήν.  

Οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση από 
πρανή, πλατώματα, μονοπάτια κλπ., ξερών χόρτων, πεσμένων - σπασμένων ξερών 
κλαδιών,  κατακείμενων ξερών δέντρων και θάμνων, απορριμμάτων, ξένων υλών κλπ., 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την έγκριση, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται, της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών θα τηρηθεί η δασική νομοθεσία, το Προεδρικό Διάταγμα  «Χαρακτηρισμός 
του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, 
καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων 
και περιορισμών εντός αυτών» (ΦΕΚ 659/Δ/1995), καθώς και οι πυροσβεστικές 
διατάξεις.  

Η κοπή των χόρτων θα γίνει με χορτοκοπτικά μηχανήματα τα οποία θα διαθέτει ο 
ανάδοχος. Το ύψος του χόρτου που θα παραμένει θα είναι από ένα μέχρι τρία (1-3) 
εκατοστά ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους. Τα χόρτα θα μεταφέρονται 
θρυμματισμένα. Τα προς απομάκρυνση προϊόντα, εφόσον είναι εφικτό, θα 
τοποθετούνται σε κατάλληλες σακούλες η προμήθεια των οποίων είναι ευθύνη του 
αναδόχου και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Άλλως θα μεταφέρονται σε σωρούς σε 
σημεία προκαθορισμένα κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπηρεσία 
Καθαριότητας. Τα προϊόντα που θα προκύψουν, θα μεταφέρονται με χειρονακτικό 
τρόπο, στο πλησιέστερο σημείο (σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας) από όπου η 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα κάνει την αποκομιδή. 



Οι εργασίες θα διαρκέσουν πέντε (5) μήνες και θα εκτελούνται από κατάλληλα 
συνεργεία του αναδόχου τα οποία θα μεταβαίνουν με όχημα και εργαλεία τα οποία 
θα προμηθεύει ο ανάδοχος. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τις εργασίες και να αποκαθιστά τους αντίστοιχους 
χώρους, όσες φορές χρειαστεί, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται σε 24.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 35.6277.06  
Ο.Ε. 2020  του Δήμου  

 

 

Χαλάνδρι:  Απρίλιος 2020 

-Η-  
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.  

 

 

  



                   
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  Καθαρισμός Ρεματιάς Χαλανδρίου  

ΠΡΟΫΠ.:   24.800,00 € (με ΦΠΑ)       

ΑΜ : 44/2020 

Κ.Α.:  35.6277.06   

CPV: 90600000-3 

(Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή 
αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες) 

 
 

Χαλάνδρι   Απρίλιος 2020 
 

  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
       

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

1 Εργασίες καθαρισμού  στρεμ. 200,00 100,00  20.000,00 

   Φ. Π. Α. 24 % 4.800,00 

   Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 24.800,00 

-Η- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
-Ο- 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
-Η-  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α. 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΕΡΓΑΣΙΑ:  Καθαρισμός Ρεματιάς Χαλανδρίου  
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CPV: 90600000-3 
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αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες) 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
 Άρθρο 1: Εργασίες καθαρισμού  
 

Εργασίες καθαρισμού που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση από πρανή, πλατώματα, 
μονοπάτια κλπ., ξερών χόρτων, πεσμένων - σπασμένων ξερών κλαδιών,  
κατακείμενων ξερών δέντρων και θάμνων, απορριμμάτων, ξένων υλών κλπ., 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την έγκριση εφόσον 
απαιτείται της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα 
τηρηθεί η δασική νομοθεσία, και το Προεδρικό Διάταγμα  «Χαρακτηρισμός του 
χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, 
καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων 
και περιορισμών εντός αυτών» (ΦΕΚ 659/Δ/1995). 

Η κοπή των χόρτων θα γίνει με χορτοκοπτικά μηχανήματα τα οποία θα διαθέτει ο 
ανάδοχος. Το ύψος του χόρτου που θα παραμένει θα είναι από ένα μέχρι τρία (1-3) 
εκατοστά ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους. Τα χόρτα θα μεταφέρονται 
θρυμματισμένα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων που θα προκύψουν, με 
χειρονακτικό τρόπο, στο πλησιέστερο σημείο (σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας) 
από όπου η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα κάνει την αποκομιδή. 

Τα προς απομάκρυνση προϊόντα, εφόσον είναι εφικτό, θα τοποθετούνται σε 
κατάλληλες σακούλες η προμήθεια των οποίων είναι ευθύνη του αναδόχου και 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Άλλως θα μεταφέρονται σε σωρούς σε σημεία 
προκαθορισμένα κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπηρεσία Καθαριότητας.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τις εργασίες και να αποκαθιστά τους αντίστοιχους 
χώρους, όσες φορές χρειαστεί, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

 



Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Αριθμητικώς:   100,00 € 

Ολογράφως:  Εκατό ευρώ 

 
Χαλάνδρι   Απρίλιος 2020 

 

  

Η  
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
-Η-  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην υπηρεσία «Καθαρισμός Ρεματιάς 
Χαλανδρίου». Οι εργασίες θα εκτελούνται από κατάλληλα συνεργεία του Αναδόχου 
τα οποία θα μεταβαίνουν επί τόπου της κάθε επέμβασης με όχημα και εργαλεία  του 
Αναδόχου.  

Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και σύμφωνα με τις οδηγίες  
που θα δίνονται από την Υπηρεσία.  

Η πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται τμηματικά από τον Επιβλέποντα 
της παρούσας Σύμβασης. Για κάθε πιστοποίηση θα υπογράφεται από τον 
Επιβλέποντα το αντίστοιχο έντυπο λογαριασμού/πιστοποίησης συνοδευόμενο από 
ανάλυση των εργασιών και ημερολόγιο εργασιών.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται με επίβλεψη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δ. 
Χαλανδρίου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, το Τιμολόγιο Εργασιών και τη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. Είναι σαφής η υποχρέωση τήρησης 
των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων όσων απαιτούνται από τη 
νομοθεσία και είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει τους εργαζόμενους όπως αυτό 
κάθε φορά απαιτείται με δική του δαπάνη. 

Ο Προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με ΚΑ 35.6277.06  και 
θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο  

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 4412/ 2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει  



2. Το Ν.3463/2006 « Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
3. Το Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της       

Αποκεντρωµένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
4. Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 

5. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις 

6. Το  Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

7. το Ν. 3979  άρθρο 61 παρ.1 (Φ.Ε.Κ. 138 Α/16-6-2011) 
8. Το Ν. 4144 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 

στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  »  άρθ. 22 ( Φ.Ε.Κ.88/Α’ /18-4-
2013).  

9. Το άρθρο 20 του Ν. 4412/16, για συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ 
αποκλειστικότητα. 

10. Το Προεδρικό Διάταγμα  «Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – 
Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών 
προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός 
αυτών» (ΦΕΚ 659/Δ/1995). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εργασίας ανέρχεται σε 24.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 35.6277.06  
Ο.Ε. 2020  του Δήμου μας.  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Το Συμφωνητικό της Σύμβασης  

β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ) Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 

δ) Η Τεχνική Έκθεση 

ε) Το Τιμολόγιο Εργασιών  

στ) Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 



ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. 

Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητη η παρουσία ενός 
Δασολόγου ή Δασοπόνου ή Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου, ο οποίος θα 
επιβλέπει ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης καθώς και ότι θα τηρηθεί η δασική νομοθεσία, και το Προεδρικό 
Διάταγμα  «Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως 
προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, 
επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών» (ΦΕΚ 659/Δ/1995). 

Οι εργασίες θα καταγράφονται αναλυτικά σε ημερολόγιο εργασιών με επιμέτρηση και 
σκαρίφημα όπου θα σημειώνεται η θέση των εργασιών. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τις εργασίες και να αποκαθιστά τους αντίστοιχους 
χώρους, όσες φορές χρειαστεί, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Τα συνεργεία του Αναδόχου θα πρέπει να τοποθετούν σχετική σήμανση (ότι αφορούν 
εργασίες του Δήμου Χαλανδρίου) σε κάθε θέση εργασίας. Η σήμανση θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία πριν τη χρήση της και επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όποιες ζημιές προκληθούν εις βάρος τρίτων ή του 
Δήμου Χαλανδρίου τις οποίες θα αποζημιώσει ειδικά και άμεσα, είτε αφορά εργασία 
είτε χρηματική δαπάνη, όπως κάθε φορά απαιτηθεί από τον θιγόμενο. Σε περίπτωση 
που συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία προς τούτο (πχ. 
ζημίες έναντι τρίτων) υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφό του στην υπηρεσία.        

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής  η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί 
εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που 
άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει 
εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή 
εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το 
Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού 
της Σύμβασης. 



Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 
καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά 
τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή 
των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου/συνεργείου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου/Συνεργείου του Αναδόχου, κατόπιν 
αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, δύναται να γίνει μόνο 
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας εργασίας/συνεργείου του Αναδόχου 
αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει 
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχή. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο Δήμος 
Χαλανδρίου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει με δική του δαπάνη όσα υλικά ή ό,τι άλλο καταστρέψει 
από την στιγμή που αυτά θα έχουν παραληφθεί  για χρήση, απ΄ αυτόν ή εκπρόσωπο 
του. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Δήμου Χαλανδρίου ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 



Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Δήμου 
Χαλανδρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Χαλανδρίου δύναται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή 
όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου Χαλανδρίου, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους 
οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού 
σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α, που βαρύνει τον εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος διάρκειας για το αντικείμενο της εργασίας, ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. Πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά από κατάθεση και 
έγκριση αντίστοιχης Πιστοποίησης από τον Επιβλέποντα της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Παραλαβή-Τρόπος Πληρωμής  

Ο εκάστοτε λογαριασμός εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μέρους της 
παρούσας εργασίας και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
Επιτροπή Παραλαβής. Η επιβλέπουσα υπηρεσία θα εγκρίνει το ημερολόγιο εργασιών 
που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος, όπου θα αναγράφονται οι εργασίες αναλυτικά. Η 
πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση Εργασίας θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών/ πιστοποιήσεων 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού 



1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τις προς παροχή υπηρεσίες και ότι 
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας μελέτης.  

2. Πιστοποιητικό σπουδών γεωπονίας ή τεχνολογίας γεωπονίας ή δασολογίας ή 
δασοπονίας του υπεύθυνου για τις εργασίες καθώς και συμφωνητικό από το 
οποίο θα προκύπτει η συνεργασία του με τον ανάδοχο.  

3. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
4. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
5. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
6. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
7. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
8. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι : 
Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας). 

 

 

Χαλάνδρι   Απρίλιος 2020 
 

  

Η  
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
-Η-  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  Καθαρισμός Ρεματιάς Χαλανδρίου  

ΠΡΟΫΠ.:   24.800,00 € (με ΦΠΑ)       

ΑΜ : 44/2020 

Κ.Α.:  35.6277.06   

CPV: 90600000-3 

(Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή 
αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες) 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………………………………………………………… 

με έδρα     τ………………………………οδός ……………………………………………………αριθμ……………………  

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………  

 

 Αφού έλαβα γνώση όλων των  τευχών της υπ΄αριθμ.  …. /2020 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός 

και διαχείριση πρασίνου Ρεματιάς Χαλανδρίου» προϋπολογισμού  20.000,00  πλέον ΦΠΑ 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 

ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των 

εργασιών με τις ακόλουθες τιμές.   

 
 

 
 

Χαλάνδρι     /      /  2020 
      
Ο Προσφέρων  
 

 
 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο 

1 
Εργασίες καθαρισμού και 
διαχείρισης πρασίνου 

στρεμ. 200,00   

       Φ. Π. Α. 24 %       

   Γενικό Σύνολο    


