
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης στην υπηρεσία με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ. 54/2021, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 14.779,99€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται η πλέον 

συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Α.Μ. 54/2021 καθώς και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, να καταθέσουν προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο οικείο 

πρωτόκολλο του Δήμου σε κλειστό φάκελο με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας, όπου 

θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 

08/11/2021 και ώρα 15:00.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 

κρατήσεων. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 

1. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου  εκπροσώπου) 

επισυνάπτεται «έντυπο οικονομικής προσφοράς» 

2. 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) και
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  Ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της 

παραπάνω μελέτης

Μετά το άνοιγμα των προσφορών ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί από τον αρμόδιο 

υπάλληλο για την αξιολόγηση των προσφορών να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, 

προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 : 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου)  οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, 

όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α  του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε  αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων 

Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Β. Φορολογική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

Δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νoμίμου εκπροσώπου





(Στο φάκελο προσφοράς εσωκλείεται υποχρεωτικά οπτικός δίσκος (cd / flash disk) με τα 

αντίστοιχα έγγραφα σε ψηφιακό αρχείο της μορφής .pdf (PortableDocumentFormat). Σε 

περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά 

που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.)

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κα ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Τηλ. 
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ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: 

1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Α.Μ:   54/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.779,99€ (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 35.6265.10

CPV: 50530000-9      

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Η τεχνική έκθεση
2. Η τεχνική περιγραφή 
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Το τιμολόγιο προσφοράς
5. Η συγγραφή υποχρεώσεων 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου

ΠΡΟΫΠ.: 14.779,99€

Α.Μ.    54/2021

CPV: 50530000-9

Κ.Α.: 35.6265.10

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης του συνόλου των μηχανημάτων 
πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου. Οι εργασίες συντήρησης είναι απαραίτητες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων και να παραταθεί η διάρκεια 
ζωής τους. Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται από το εργατικό προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Χαλανδρίου σε όλη τη διάρκεια του έτους για τις εργασίες συντήρησης πρασίνου ( κλαδέματα δένδρων, 
χορτοκοπή, κούρεμα χλοοταπήτων, κλάδεμα θάμνων, φρεζάρισμα εδάφους κ.λ.π.). Προβλέπεται να 
συντηρηθούν θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικές μηχανές, χλοοκοπτικό τρακτέρ, αλυσοπρίονα, κονταροπρίονα, 
φυσητήρες, μοτοσκαπτικά (φρέζες), θαμνοκοπτικά μπορντούρας, μπορντουροψάλιδο, θαμνοκοπτικό πλευρικό, 
θαμνοκοπτικά μεσινέζες, τριβέλες. Η συντήρηση θα καλύψει την ανάγκη για υπεύθυνο έλεγχο των 
μηχανημάτων, ώστε να πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, καθώς και την άμεση επισκευή των 
μηχανημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επισκευαστούν από την υπηρεσία λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και 
μηχανοτεχνικού εξοπλισμού.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού, αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε 
συντήρηση –επισκευές. Οι ανάγκες σε εργασία και σε ανταλλακτικά, που θα απαιτηθούν δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων, λόγω έκτακτων βλαβών. Για το λόγο αυτό ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους εργασιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.919,35 € με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24% ποσού 
2.860,64€ . Συνεπώς η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 14.779,99€. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως πολυετής. Θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον παρακάτω Κ.Α., όπου 
έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση καθώς και τον προϋπολογισμό του 2022 , όπου θα προβλεφθεί η εγγραφή 
σχετικής επαρκούς πίστωσης. Στις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.24%





Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 Το Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"

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

 Το Ν.3463/2006 « Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

 Το Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

 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»].

 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

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

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές ( πλην των ήδη αναφερόμενων ) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου, Π.Δ., 
Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06 «Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

 την παρ. 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 «Περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών».

 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

ΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
2021 ( ευρώ )

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
2022 ( ευρώ )

 Συντήρηση & Επισκευή εξοπλισμού 
πρασίνου 2021

35.6265.10 4.780 9.999,99





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου

ΠΡΟΫΠ.: 14.779,99 €

Α.Μ.    54/2021

CPV: 50530000-9

Κ.Α.: 35.6265.10 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τα ακόλουθα μηχανήματα και οποιοδήποτε εργαλείο ωστόσο αποκτηθεί :

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

1 RIDER HUSQVARNA 320AWD 1

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
2 STIHL MS390 1

3 STIHL MS391 1

4 STIHL 290 1

5 STIHL 0.23 3

6 STIHL MS 230 8

7 STIHL MS 231 3

8 STIHL MS 311 2

9 STIHL MS201TC 2

10 STIHL MS201T 4

11 STIHL MS200T 6

12 STIHL HT 103 1

13 STIHL HT 101 3

14 STIHL HT 133 2

15 TOTAL 2

16 KRAFT CS5600-4 2

17 FUTURA TSI-4600 2

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΠΡΙΟΝΑ





18 STIHL HS 80 1

19 STIHL HS 45 9

20 TOTAL 2

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
21 STIHL BG 85 3

22 STIHL BG 86-D 6

23 BAX B-008 pro 3

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ ( ΦΡΕΖΑ )
24 HONDA F 660 2

25 HONDA F 510 1

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ
26 STIHL ΚΜ 85 5

27 STIHL ΚΜ 90R 4

28 STIHL KM 94 6

29 ROBIN NB 500 1

30 ROBIN NB 3200 1

31 HUSQVARNA 553RS 5

32 KRAFT 7

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
33 VIKING MB 253 T 1

34 BAX 531BS 7

ΤΡΙΒΕΛΑ ΒΕΝΖΗΝΟΚΙΝΗΤΗ
35 KRAFT TMD 620 1

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
36 STIHL BC 30 ( ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΚΙ ) 3
37 STIHL HL-KM COMBI 0o-90o ( ΓΙΑ 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΠΡΙΟΝΟ )
2

38 STIHL HL-KM COMBI 0o-145o ( ΓΙΑ 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΠΡΙΟΝΟ

3

39 STHIL HT KM ( ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ )

7

39 BAX B-D52pro 1

Ως συντήρηση των μηχανημάτων νοούνται κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω εργασίες ( ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ):

  έλεγχος ασφαλείας του μηχανήματος
 γενικό καθάρισμα μηχανής
 γενική λίπανση – γρασάρισμα μηχανημάτων, γρασάρισμα διαφορικού άξονα  





  καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου,
  έλεγχος βιδών και σφίξιμο αυτών
  έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, διακοπτών λειτουργίας 
  έλεγχος και συντήρηση εισαγωγής αέρα, τάπας βενζίνης, σωλήνων βενζίνης
  καθάρισμα καρμπιρατέρ, αλλαγή μπουζί, αλλαγή φίλτρων αέρα, αλλαγή λαδιών, έλεγχο μαχαιριών και 

ιμάντων κίνησης, κ.λ.π.,
 αλλαγή σετ επισκευής καρμπυρατέρ ( όταν απαιτείται )
 τρόχισμα μαχαιριών, τρόχισμα λαμών, τρόχισμα αλυσίδων
  επισκευή τυχόν βλαβών

Θα γίνεται αντικατάσταση ανταλλακτικών ή μερών των μηχανημάτων, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι γνήσια 
εργοστασιακά της επίσημης αντιπροσωπίας τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας (ο 
ανάδοχος οφείλει να μπορεί να αποδεικνύει τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίζει στην υπηρεσία αναλυτική έκθεση, κοστολογημένη ,με τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα 
απαιτηθούν. Ο ανάδοχος θα προχωρά στη συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη 
της υπηρεσίας.

Οι συντηρήσεις – επισκευές των μηχανημάτων θα πραγματοποιούνται στο συνεργείο του αναδόχου. Τα 
μηχανήματα θα προσκομίζονται προς και από το συνεργείο του αναδόχου, είτε από την υπηρεσία είτε με 
ευθύνη του αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης. 

Τα μηχανήματα θα επιστρέφουν στην υπηρεσία επισκευασμένα, ελεγμένα και κατάλληλα για χρήση. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί δυσλειτουργία μετά την παράδοση, το μηχάνημα επιστρέφεται στον ανάδοχο για 
επιδιόρθωση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. 

Τα μηχανήματα θα προσκομίζονται στον ανάδοχο σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας

 Χαλάνδρι, ΙΟΥΝΙΟΣ  2021

                                                                                            

-Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

-Ο-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

-Η-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου

ΠΡΟΫΠ.: 14.779,99€

Α.Μ. 54/2021

CPV: 50530000-9

Κ.Α.: 35.6265.10 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Οι δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων, θα ανέλθει στις δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (14.779,99€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚ. 
ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝ
Η (€)

Φ.Π.Α. 
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 3.854,84 925,16 4780

2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 8.064,51 1.935,48 9.999,99

2021-
2022

ΣΥΝΟΛΟ: 11.919,35 2.860,64 14.779,99

Χαλάνδρι ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

-Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

-Ο-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

-Η-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου

ΠΡΟΫΠ.: 14.779,99€

Α.Μ. .54/2021

CPV: 50530000-9

Κ.Α.: 35.6265.10 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

Του………………………………………………………..……………………………………………………………….….

Με έδρα    ..............................ΑΦΜ………………………………….ΔΟΥ………………….

Οδός...........................................................................................................Αριθμ............

Τ.Κ..........................Τηλ:……………….. email: ………………………….

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της μελέτης Α.Μ. 54./2021 με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 
πρασίνου» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας με το ακόλουθο 
ποσοστό έκπτωσης :

Ποσοστό έκπτωσης: (αριθμητικώς)  ……………………………………………………………..

Ποσοστό έκπτωσης: (ολογράφως) ……………………………………………………………….

Χαλάνδρι,  ….  / …..   /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 

152 34 Χαλάνδρι

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου

ΠΡΟΫΠ: 14.779,99€

Α.Μ.54./2021

CPV: 50530000-9

Κ.Α.: 35.6265.10 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου για το έτος 2021-2022. 
Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση θαμνοκοπτικών, χλοοκοπτικών μηχανών, χλοοκοπτικού τρακτέρ, 
αλυσοπρίονων, κονταροπρίονων, φυσητήρων, μοτοσκαπτικών (φρέζες), θαμνοκοπτικών μπορντούρας, 
μπορντουροψάλιδων, πλευρικών θαμνοκοπτικών , θαμνοκοπτικά μεσινέζες, τριβέλων, της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου.

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια αυτή θα γίνει σύμφωνα με: 

 Το Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"

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

 Το Ν.3463/2006 « Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

 Το Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

 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»].





 Τον 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

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

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές ( πλην των ήδη αναφερόμενων ) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου, Π.Δ., 
Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06 «Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

 Την παρ. 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 «Περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών».

 Το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η σύμβαση
2. Η τεχνική έκθεση
3. Η τεχνική περιγραφή 
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Το τιμολόγιο προσφοράς
6. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
7. Η απόφαση ανάθεσης 
8. Η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 4ο 
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 14.779,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6265.10 του προϋπολογισμού του ∆ήµου για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚ. 
ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝ
Η (€)

Φ.Π.Α. 
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 3.854,84 925,16 4.780,00

2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 8.064,51 1.935,48 9.999,99





Η εκτέλεση της εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Άρθρο 5ο 
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την έκδοση Απόφασης Δημάρχου με την οποία του ανατίθετε η εκπόνηση των 
εργασιών συντήρησης – επισκευών, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο κατοχυρώθηκαν οι εργασίες επισκευής –συντήρησης δεν προσέλθει μέσα στην 
χρονική προθεσμία που προβλέπει ο νόμος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 
Ο συμβατικός χρόνος των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν.4412/2016, μπορεί να παρατείνεται 
εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα της παράτασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% του αρχικού συμβατικού  χρόνου.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα 
γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 
συγκεκριμένη εργασία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να παρέχει εγκαίρως τις υπηρεσίες και 
να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν 4412/16.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσόν του προϋπολογισμού, αν δεν προκύψουν 
πραγματικές ανάγκες σε συντήρηση - επισκευές, επειδή οι ανάγκες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν επακριβώς 
εκ των προτέρων.

Άρθρο 6ο 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.

Άρθρο 7ο 
Υποχρεώσεις του αναδόχου

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκρίνεται άμεσα για την ταχύτατη συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και 
παράδοση των μηχανημάτων ( εντός 5 ημερών το αργότερο ), για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη χρήση γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης 
αντιπροσωπίας, τα οποία θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό γνησιότητας. Τα ανταλλακτικά θα είναι 
άριστης ποιότητας, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα





 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει ο κατασκευαστής.
 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι όλες οι απαιτούμενες εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης- 

επιστήμης που επιβάλλει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς, η τεχνική 
έκθεση και τα στοιχεία της παρούσας μελέτης.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες 
που εκτελέστηκαν και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ανά μηχάνημα.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει αναλυτικό δελτίο επισκευής όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτήθηκαν ανά μηχάνημα.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει – συντηρεί τα μηχανήματα στο εργαστήριό του. 
 Τα προς συντήρηση ή/ και επισκευή μηχανήματα θα μεταφέρονται προς και από τον ανάδοχο είτε από τον 

ανάδοχο είτε από την υπηρεσία , σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 O ανάδοχος δεν ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση του προς επισκευή μηχανήματος, προχωρά 

στην επισκευή κατόπιν συνεννόησης και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 8ο

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει για τη σύμβαση ή για μέρος αυτής με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9ο 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ΄ύλην 
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου. .

Χαλάνδρι ,  ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

-Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

-Ο-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

-Η-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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